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 مقدمة

                   

والصالة  ،الحمد هلل رب العالمين ،بسم هللا الرحمن الرحيم ،أعــوذ باهلل من الشيطان الرجيم        

شرح قواعد : جديد ترتيب وأساليبالمقصود بالنحو الوالسالم على سيدنا محمد النبي العربي األمين،  

شرحا سهال يشتمل على كثرة األمثلة وإعرابها، ويتجنب المطوالت، فيعرض  ةاألساسي اللغة العربية

بيان العوامل مرتبـة ترتيبا واضحا، وذلك ب القواعد عرضا واضحا، يناسب استحضارها في ذهن المتعلم،

ن المعموالت مرتبة حسب ترتيب العوامل، مع بيامالحظته، و وبيان ما يجب حفظه منها، وما تجب

استنتاج الخالصات، وصوال إلى استنباط إشارات توضع للمفردات والجمل، يتبين بها اإلعراب بمجرد 

م لتعليم المبتدئين ــالوصول إلى إيجاد طريق مستقيوالمعلمين، ف للمتعلمينمهمة  النظر، مـع ذكر أمور

، مثل التعريف بالعوامل، مع نطقها يمنطقتسلسل ضا مناسبا وبعرعرض المهمات قواعد النحو، يحتم 

يتمكن الدارسون من استكشافها بسرعة وسط النصوص، ومثل فالنطق السليم، حتى ترسخ في الذهن، 

التعريف باختصاص الحرف األخير من كل كلمة، في الجملة المفيدة، بصوت واحد، من مجموع ستة 

الثة، ألن الحركة إما أن تكون ممدودة أو ال، وإما أن تكون عشر صوتا، وذلك بحسب الحركات الث

مالزمتها أو مضعفة أو منونة، والمضعفة قد تكون منونة أيضا، أما السكون فهو مالزم لحالة واحدة، 

فأصوات  ،من أشكال نيابة بعض األشياء عن الحركات والسكون، أو مالزمتها للبناء ،شكال مخصوصا

نظرت إلى كتاِب أبِي، وإلى كتاٍب غريٍب، ونطرت إلى حبِّ : مثال، قولناحرف الباء، الستة عشرة 

الزيتون، وإلى حبٍّ آخر، بكسر الباء، ومدها، وتنوينها، وتضعيفها، وكسرها مع التضعيف، وتنوينها 

حب ًا وجدُت واًبا عجيًبا، ورأيت حبَّ الزيتون، قرأت كتاَب أوروَبا، وقرأت كت: بالجر مع التضعيف، ومثل

أخر، بفتح الباء، ومدها، وتنوينها، وتضعيفها، وفتحها مع التضعبف، وتنوينها بالنصب مع الضعيف، 

رحيم، بضم الباء،  ٌب، وهللا ربُّ العالمين، وهللا ربٌّ برٌّ عجيالكتاُب ألفه أُبو زيد، وهذا كتاٌب : ومثل

ال تكتْب وال : لتضعيف، ومثلومدها، وتنوينها، وتضعيفها، وضمها مع التضعيف، وتنوينها بالرفع مع ا

توفير وألجل تفاوت المستويات بين المتعلمين ينبغي السعي إلى ، ال غير  تلعْب وال تكذْب، بسكون الباء

تناول ما ال بد منه من قواعد النحو، يقتصر المبتدئون على يمتوسطة، المرحلة يناسب ال كتاب واضح،

وجدت نفسي مولعا بهذه زيد من فوائد هذا العلم، لذلك ، وينطلق من يليهم إلى جمع الماألولية األسس

، وحررت هذا البحث لعله يصادف الصواب ويشرع أبواب علم النحو للدارسين، واخترت له الفكرة

عوامل الحروف والكلمات : ، وهيالعوامل، ويشتمل على ستة مباحث: الباب األول :الخطة التالية

، األفعال القياسية: عوامل، واالبتداء والتجرد والتبعية:  عواملو، األفعال السماعية: وامل، وعالسماعية
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 أربعةالمعموالت، ويشتمل على : لباب الثاني، واي السماعيةانعوامل المعــ، واألسماء القياسية: عواملو

االستدراكات : الباب الثالث، والمجزومات، ولمنصوبات، واالمرفوعــــات، والمجرورات: وهي مباحث

أساليب ، وإلعراب بمجرد النظر، واالمهمالت: وهي ، ويشتمل على  ثالثة مباحثالعربية على تدريس

ال ، وتدربات على إعراب بعض آيات من القرآن الكريم وبعض أحاديث من األحاديث النبوية، مع التعليم

 ،ئةليست من صعوبة القواعد نفسها، وإنما هي صعوبة طار ،بد من تسجيل أن صعوبة فهم قواعد النحو

بسبب اعتماد مناهج غير مناسبة في التعليم، رغم احتوائها على تحسينات، كالتمارين والمناقشات 

من ترسيخ قضــية تسلط العامل على المعمول، أيضا والبد وبسبب تخويف الناس منها، ونحوها، 

لة الكالم في تجنب الخالفات والشواذ، وتجنب إطا معالظاهر، بومعرفة حدوث األثر الظاهر، أو المقدر 

مسألة ما، على حساب غيرها، وتجنب كل ما يشغل الذهن عن القضية األساسية، وهي قضية العامل 

والمعمول واألثر، فال حاجة  للمبتدئين في تفصيالت أقسام االسم والفعل والحرف، وتفصيالت كيفية 

تحتاج إلى نب أخر وهناك جواومن خالل السياق،  ،عرضا ونالجموع، وغيرها، بل يتعلمها الدارس

مثل جمع المبعثرات، كالمنادى األبواب وإرجاع بعضها إلى بعض،  ، مثل ترتيبعالج والتهذيبال

أدوات المعاني، أو عوامل المعاني، ألن إغفال  واالختصاص وضمهما إلى باب المفعول بـه، وال يجوز

بأس من تحسس مواطن الحاجات وال  ،أو تعليمها عرضا يرهق الذهن، فال يجزم لها بأمر ،السكوت عنها

مما يكسب الدارسين مهارات  ها،الضرورية لكل المتعلمين، مثل بيان بعض قواعد الخط واإلمالء ونحو

 . ، وتبعث فيهم الرغبة في استكشاف المزيد والمفيدتفـي بمتطلباتهم
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    ــاب األولالبـ

 رابــــعوامـــــل اإلع

         

والمراد بها ألفاظ تؤثر في صورة وهيئة ألفاظ أخر، في الكالم الصحيح العوامل،  :الباب األول      

: اللغة يالعوامل ففجاء أبوك ورأيت أباك ونظرت إلى أبيك، وال يصح غير هذا الضبط، : المفيد، مثل

ر الكلمة ما أوجب كون آخ: اةــعند النح يوه ،(1)بقر الحرث والدياسة، واليعملة الناقة المعتملة المطبوعة

ء، كما تكون بوجود ي، فهي أمارات ودالالت، فتكون بعدم ش(2)على وجه مخصوص مــن اإلعراب

، أو (3)تحفظ سماعيةإما  يوه ،أمـارات وألفاظ مخصوصة: قواعد اللغـة العربية يفالعوامل ف، ءيش

، عرابعلى وجه مخصوص من اإل ،كون آخر المعموالت يوكلها تقتض يقاس عليها،: عـامةألفاظ 

، األفعال السماعيةو، الحروف والكلمات السماعية: ، وهيثمانية أنواعوهـذه األلفاظ واألمارات 

 .السماعية يعوامل المعانـو، األسماء القياسيةو، األفعال القياسيةووالتبعية،  ،والتجرد ،البتداءوا

 عوامل الحروف والكلمات السماعية

 ـــرجـــ حروف ال1

حروفا وكلمات مخصوصة، ذات : جمع علماء النحو عن طريق السمـاع ، لسماعيةالحروف والكلمات ا  

، غيرها يغيرها، فيجب على المتعلم حفظها، ومالحظة عملها ف يتحدث أثرا فمع ذلك معان، ولكنها 

مع ما وال وونواصب المضارع، وجوازم المضارع، وإن وأخواتها، حروف الجر،  خمسة أنواع،وهي 

يدخل فيجب حفظها ومالحظة عملها، وعمل،  ألفاظ مخصوصة، ذوات معانٍ  :الجــر حروفف  األسماء، 

انطلق : ، مثلِمـنْ  :يشبه جملة يتعلقان بعامـل آخـر، وهـ: فيجــره، ويكونان معااالسم حرف الجر على 

على السكون،  يحرف جـر مبن :فاعل، مرفوع بالفعل، ومن :فعل ماض، وزيد :زيد مـن المنزِل، انطلق

من،  يقد يحرك سكون النون فو ، مجرور بحرف الجر، وعالمة جره كسرة الالم الظاهرة :المنزلو

ذهب زيد إلـى المدرسة، : مثل إلـى،و، أعوذ باهلل مَن الشيطان الرجيم :نحو لتقى ساكنانإذا ا ،ونحوها

مجرور  :على السكون، والمدرسة يحرف جر مبن :فاعل مرفوع بالفعل، وإلى :فعل ماض، وزيد :ذهب

تسمى جملة ذهب زيد إلى المدرسة، وما يماثلها جملة ، وبحرف الجر، وعالمة جره كسرة التاء الظاهرة

                                           
 .ل، م،ع:مادة م،1892:، الدار العرية للكتاب، طمختار القاموسالطاهر الزاوي ،      (1)
 .333:م ص1891:، الدار العربية للكتاب، طالنحو يوجهوده ف يابن األنبار: ميل علوشج    (2)
 .143 /1:دار الجيــــل بيروت ،البيان والتبييــنبن بحر الجا حظ، أبو عثمان عمرو     (3)
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فاعل مرفوع  وتاء المتكلمفعل ماض،  :بحث، بحثُت عن زينبَ : ، مثلعـنو، فعلية، ألنها بــدئت  بفعل

، عنمجرور ب :وزينب مبني على السكون،حرف جر،  :وعنمبني على الضم، : وعالمة رفعهبالفعل، 

، ممنوع من التنوين: أيممنوع من الصرف، مؤنث، ألنه   ،الفتحة النائبة عن الكسرة: وعالمة جــره

محمٌد : مثل المصروفة نون ساكنة تنطق وال تكتب، ناشئة من تكرار الشكلة، تلحق األسماء: التنوينو

محل رفع بالفعل،  يفاعل، ف :ء المتكلمفعل ماض، وتا :على هللا، توكل توكلتُ : ، مثلعلـىورجل طيب، 

على السكون، ولفظ الجاللة مجرور بحرف الجر، وعالمة جره كسرة الهاء  يحرف جر مبن :وعلى

خبر مرفوع  :مبتدأ مرفوع باالبتداء، وموجود :الكتب، العلم يالعلم موجود ف: ، مثليفـو، الظاهرة

مجرور بحرف الجر، وعالمة جره كسرة  :كتبعلى السكون، وال يحرف جر مبن :يباالبتداء أيضا، وف

: ، مثلالكافو، الكتب، وما يماثلها، جملة اسمية، ألنها بـدئت باسـم يالعلم ف: تسمى جملة، والباء الظاهرة

خبر مرفوع  :وشجاعوعالمة رفعه ظاهرة في آخره، مبتدأ مرفوع باالبتداء،  :زيد شجاع كاألسد، زيد

مجرور بحرف  :على الفتح، واألسد يحرف جر مبن :والكاففي آخره، وعالمة رفعه ظاهرة باالبتداء، 

 ،على الكسر يحرف جر مبن :الالم  الحمد،هلل: ، مثلالالمو، الجر، وعالمة جره كسرة الدال الظاهرة

: ولفظ الجاللة مجرور بحرف الجر، وعالمة جره كسرة الهاء الظاهرة، وحذفْت األلف األولى من لفظ

مبتدأ مؤخر مرفوع  :ر، والجار والمجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم، والحمدهلل، بسبب الم الج

 ،، أو الحمد ثبت هللوالتقدير الحمد ثابـت هلل ، والجملة اسميةوعالمة رفعه ظاهرة في آخره، باالبتداء، 

مبتدأ مرفوع : تاهلل، فالكتابة: والفجر، ومثل: الكتابة كائنة بالقـلم، ومثل: مثل الباء، والواو، والتاء،و

مجرور : حرف جر مبني على الكسر، والقلم: خبر مرفوع باالبتداء أيضا، والباء: باالبتداء، وكائنة

: الواو حرف جر مبني على الفتح،  والفجر: بحرف الجر، وعالمة الجر ظاهرة في أخره، والفجر

ة مجرور بحرف الجر، حرف جر، ولفظ الجالل: التاء: مجرور بحرف الجر، وعالمة الجر ظاهرة، وتاهلل

سواء كان تتعلق بالفعل، أو بما فيه رائحة الفعل، : الجار والمجرور، والظروف، ووعالمة الجر ظاهرة

تتعلق بمقدر يدل عليه السياق مثل  أو بالقلم، فبالقلم متعلقان بكائنة،كائنة الكتابة  مثل ،مذكوراالمتعلق به 

باهلل، أو أقسم بالفجر، أو قسمي كائن باهلل، أقسم هلل، ومثل ثابت : متعلقان بمقدر مثل: الحمد هلل، فلله

، مثلو " لفظا"مجرور: حرف جر زائد مبـني على الفتح، ورجل: رب رجٍل كريٍم يحضر، ُرب  : ُربَّ

: باالبتداء، وكريم" محـال"بحرف الجر الزائد، وعالمة جره كسرة الالم الظاهرة، وهو مبتـدأ، مرفوع 

هو، وجملة يحضر : فعل مضارع مرفوع بالتجرد، وتقدير فاعله: ويحضر صفة مجرور بالتبعية،

جاء زيد مذ يوِم الخميِس، : مثل مذ ومنذ،و ، فعلية، في محل رفع،  خبر المبتدأ، والجملة كلها اسميةال

 مبني، حرف جر، :أو منذ :فاعل مرفوع بالفعل، ومذ :فعل ماض، وزيد :ومثل جاء زيد منذ ساعٍة، جاء

زيد : ، مثلحتى، ومجرور بالمضاف ،مضاف إليه :مجرور بحرف الجر، والخميس :ساعة أو :يومو
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هو، : مضارع مرفوع بالتجرد، تقدير فاعله :مبتدأ مرفوع باالبتداء، ويقرأ :يقرأ حتـى مطلع الشمس، زيد

مجرور بحرف  :على السكون، ومطلع يحرف جر مبن :، وحتىالمبتدأ خبـر: محل رفع يوجملة يقرأ ف

 ،وعدا ،خالو، مجرور بالمضاف، وعالمة جره كسرة السين :جر، وعالمة جره كسرة العين، والشمسال

حرف  :فاعل مرفوع بالفعل، وخال :فعل ماض، والطالب :نجح الطالب خال الكسوِل، نجح: ، نحووحاشا

   (1)،عدا وحاشا يمجرور بحرف الجر، وعالمة جره كسرة الالم، وكذلك يقال ف :والكسولمبني،  جر،

بالفتح ضمير المخاطب  :على السكون، والكاف يحرف جر مبن ،، لواللوالكــ ذهبتُ  :، نحولوالو

والجار والمجرور متعلقان  بحرف الجر، ي محل جر، فالمؤنث وبالكسر ضمير المخاطبة ،المذكر

 الضمائر في إعرابيقال و ،محل رفع بالفعل يفاعل، ف :فعل ماض، وتاء المتكلم :وذهبذهب، : بالفعل

وعندك، وخلفهم، ، منك، وعليهم: مثللشكلتها، مالزمة بمعنى ، مبنيةإنها الحروف كلها في كلها، و

بحرف الجر، محل جر  ياالستفهامية ف :على السكون، وما نيحرف جر مب :يكيمه، ك: ، مثاليكـو

  (2).ألجل ماذا؟ أقول: والجار والمجرور يتعلقان بمحذوف تقديــره ، للوقف :والهاء

المكونة  ،وعمل، إذا دخلت على الجملة االسمية ألفاظ مخصوصة ذات معانٍ ، وهي إن  وأخـواُتــها  ـ 2

زيٌد : مثل يدخل الحرف على الجملة االسمية فيجب حفظها ومالحظة عملها، حيث ،"المبتدأ والخبر"من 

سمه، ويرفع الخبر ويسمى فينصب المبتدأ بعد أن كان مرفوعا، ويسمى ا عالٌم، برفع المبتدأ والخبر، 

الصلة  يإن  زيدا شاعٌر، وف: االبتداء بها، نحو يأم الباب، ويجب كسر همزتها ف ي، وهإنَّ  :، وهيخبره

ـــــه قائم، وبعد كلمة حيث نحو يزيد الذ: نحو : قال: مقول القول نحو يحيث إن ه عالم، وإذا كانت ف: إن 

 :زيدا شاعر، إن إن  : إعراب يويقال ف، ذو أمل ين  جئت وإ: إنــــى طالب، أو حلت محل حال نحو

خبرها مرفوع بها، وتعرب الضمائر : اسمها منصوب بها، وشاعر: تنصب االسم وترفع الخبر، وزيدا

، مثلو  ،إنها معلمة، وإنك معلم: ، نحومحل نصب بها ي، أسماء لها، فبها المتصلة أن  زيدا  ييعجبن: أنَّ

محل نصب  يفمبني مفعول به،  :زائدة للوقاية، وياء المتكلم :والنون ،فعل مضارع :فيعجب  فاهٌم،

خبرها مرفوع بها، وأن  وما  :اسمها منصوب بها، وفاهم :تنصب االسم وترفع الخبر، وزيدا :بالفعل، وأن  

، كأنَّ و، فهُم زيد ييعجبن: المعنى ، وتقديرقبلها محل رفع بالفعل يتأويل مصدر، فاعل، ف يدخلت عليه ف

ممنوع من "اسمها منصوب بها : تنصب االسم وترفع الخبر، وسعاد :كأن  سعاَد شمٌس، فكأن  : لمث

محل نصب بها،  ياسم لعل، ف :لعلك ناجٌح، فالكاف: ، مثللعلَّ و، خبرها مرفوع بها :وشمس "التنوين

                                           
 .تعين النصب بهافي ،ما على إحداها دخلتأما إذا  ،فتنصب ما بعدها  ،أفعاال أيضا ،وحاشا ،وعدا ،تقدر خال (1)
والواقع أنه بجر خرب  لمجاورة المجرور،   ،هذا جحر ضب خربٍ   :بالمجاورة  مثل هناك جــــر آخر يسمى جرا (2)

 ي ليسبكسر الدال على توهم  حرف جر، أ  ،نحو ليس زيد قائما وال قاعدٍ : مرفوع صفة لجحر، وقد يكون الجر بالتوهم
 .بقاعد
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م ليت اس :ليت الشباب يعود، فالشباب: ، مثلليتو، خبرها مرفوع بها، وعالمة رفعه ظاهرة :وناجح

 زيد حاضٌر لكنَّ : ، مثللكنَّ و، محل رفع بها يمن الفعل والفاعل خبرها، ف :منصوب بها، وجملة يعود

 :وغائب ،اسمها منصوب بها :من أخوات إن، وخالدا :مبتدأ وحاضر خبر، ولكنَّ  :خالدا غائٌب، فزيد

حرف  :فال  خلقــُه محموٌد،ال سيئا : مثل النافية للجنس،: ال ، ويلحق بإن وأخواتها خبرها مرفوع بها

 يمضاف إليه، ف :فاعل مرفوع بالصفة المشبهة، والهاء :اسمها منصوب بها، وخلق :الجنس، وسيئا يلنف

: وتوسط ،تعمل عمل إن: ال توسط بيننا، فال: ال، مرفوع بها، ومثل:خبر :محل جر بالمضاف، ومحمود

ال  :والتقدير ،ظرف متعلق بمحذوف خبرها: وبين ،"ألنه ال ينون"محـل نصب بها،  يفمبني اسمها 

 .بيننا توسط كائنٌ 

الزمن الحاضر أو المستقبل، وحكمه  يما دل على حدث ف: الفعل المضارع ،نواصب المضارع  ـ 3

وإذا دخلت عليه النواصب ه، توإذا دخلت عليه الجوازم جزمإذا تجرد من النواصب والجوازم،  ،الرفع

، أن   :هيألفاظ مخصوصة يجب حفظها ومالحظة عملها و دوات النصبأويسمى منصوبا بها، ونصبته، 

تقرأَ، فيعجب مضارع مرفوع بالتجرد، وعالمة رفعه ضمة الباء الظاهرة، والنون  أنْ  ـييعجبن: مثل

 :من نواصب المضارع، وتقرأ: محل نصب بالفعل، وأنْ  يزائدة للوقاية، وياء المتكلم مفعول به، ف

: ، مثللن  و، كـــقراءتُ  يتعجبن: مة نصبه فتح الهمـزة، وتقدير سبك المصدرمنصوب بها، وعالمضارع 

 ي، وزيد فاعل مرفوع بالفعل، والواو عاطفة، ويرمالكرة، فيلعب منصوب بلنْ  يَ يرم يلعَب زيد ولنْ  لنْ 

 يأذاكر لك: ، مثليلكو، مفعول به منصوب بالفعل: ، والكرةهـو :بفتح الياء منصوب بلن، وتقدير فاعلها

جاء زيد ليقرأ الدرس، : ، مثلالم التعليلو، يوأنجح منصوب بلك، فأذاكر مضارع مرفوع بالتجرد، أنجحَ 

الدرس ووفاعله مستتر، منصوب بالم التعليل، فاعل، ويقرأ، فعل مضارع : فعل ماض، وزيد :جاء

 ،وتنجح ،رجعإلينا زيد، وذاكر حتى تنجح، في حتى يرجعَ : ، مثلحتىو  (1)،مفعول به منصوب بالفعل

: أو الطلب، مثل يجواب النف يف ،وواو المعية ،فاء السببية، ومنصوبان بحتى، وعالمة نصبهما ظاهرة

، أي واو المعيةبعد ، فتنجح منصوب  بأن مضمرة بعد فاء السببية أو ذاكر وتنجحَ : ، أوتنجحَ ـــــذاكر ف

 .فأن تنجحَ 

على أدوات الجزم تدخل حظة عملها، يجب حفظها ومالمخصوصة، ألفاظ ، جوازم المضارع ـ 4

ا يكتبْ زيد،  يخرجْ لم : مثل :اولمَّ  ،لمْ  :يهفتجزمه، ويسمى مجزوما بها، و المضارع زيد،  ومثل لمَّ

ا: ، ويكتبفاعل مرفوع بالفعل :مجزوم بلم، وعالمة جزمه ظاهرة، وزيد :يخرجف الم األمر و، مجزوم بلمَّ

ــنا ذنوَبنا، فيكتب مجزوم  بالم األمر: ثلوم ،لِـــتكتْب درَسك: ، مثلالدعاءأو  مجزوم  :ويغفر ،لِيغفْر ربُّ

                                           
 .األفعال النصب بواسطة أن مضمرةتعمل في و ،األسماء الجرتعمل في  ،والواو ،وحتى ،الم التعليل (1)
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مضارع  :وتكذب ،ناهية :نا ال تؤاخْذنا، فالربَّ : ال تكذْب، ومثل :، مثلوالدعاء يالنه يال، فو، بالم الدعاء

إليه، مضاف : ونا، ربنا وتقديرها يا نائبة عن الفعل، ،منادى منصوب بأداة محذوفة :مجزوم بها، ورب

محل  يفمبني مفعول به، : ال تؤاخذنا يف :مجزوم بال الدعائية،  تقدير فاعله أنت،  ونامضارع وتؤاخْذ  

: األول يسمى ،يجزم فعلينحرف شرط جازم،  :، إنتنجحْ  ذاكرْ تإن : الشرطية، مثلإن  و ،نصب بالفعل

 :أنت، وتنجح: ، تقدير فاعلهنْ فعل الشرط مجزوم بإ :وتذاكر ،جواب الشرط: ي يسمىوالثان ، فعل الشرط

ومن جوازم ، إذماكذلك يقال في الحرف أنت، و :أيضا، وتقدير فاعله مجزوم بإنْ  ، جواب الشرط

 ياألول فعل الشرط والثان ،تجزم فعلينتحفظ، ألفاظ مخصوصة  يوه  (1)،أسماء الشرطالمضارع أيضا 

ما، ون، مَ  :يوهمحل رفع،  يمبتدأ ف إمافتعرب نفس الوقت،  يجواب الشرط، وتكون معمولة أيضا ف

ال ينصب المفعول بنفسه، أو جاء بعدها فعل  يوهو الذ: إذا جاء بعدها فعل الزم: وذلك ،يأومهما، و

، حيثماوى، أنَ ومتى، أيان، أين، : يمحل نصب، وه يف ،اأو ظرف امقــدم مفعوالأو تعرب ، معه مفعوله

اسم شرط جازم، مبتدأ، ويذاكر مضارع مجزوم بمن، تقدير : ، منمن يذاكْر فــالمعلُم يشكُره: ، مثلَمنْ ف

محل  يلمعلم يشكره ــ  فاخبر المبتدأ، والجملة االسمية ــ ف ،محل رفع يهو، والجملة الفعلية ف: فاعله

في جوابها و ،تدخرشرطها  يعاملة للجزم ف: مافتجْده،  ما تدخْره: ، مثلماو (2)،جـواب الشرط: جزم

من  :محل نصب، وجملة تدخره يمفعول به ف :محل رفع، والهاء يولة باالبتداء، مبتدأ فمعم يهو، تجد

خبر : ، وقيل جملتا الشرط والجواب معاما الشرطية: محل رفع خبر يف به، الفعل والفاعل والمفعول

فعل  :ماسم شرط جازم، مبتدأ، وتكر: ك، مهماــنا نكرمْ ــمهما تكرمْ : ، مثلمهماوما، الشرطية،  المبتدأ

جواب الشرط : ، ونكرممهما والجملة خبرمبني، مفعول به، : ناأنت، و: ، تقدير فاعلهالشرط مجزوم بها

كتاب نقرْأه  يُ أ: مثل ،يأ، و، مبني في محل نصبنحن، والكاف مفعول به: مجزوم بها، تقدير فاعله

فعل الشرط  :بالمضاف، ونقرأمضاف إليه، مجرور  :دأ، وكتابــــــمبت اسم شرط جازم، :يأفمنه،  نستفدْ 

 :، ونستفدأي والجملة خبرمبني في محل نصب، مفعول به،  :اءــنحن، واله: ، تقدير فاعلهيمجزوم بأ

أما عند عدم وجود مفعول  ،جار ومجرور: نحن،  ومنه: ، تقدير فاعلهبأي أيضا جواب الشرط مجزوم

الفعل نقرأ، على أنها ناصبها وليس مبتدأ، قدم، ه مبمفعول  :يَّ كتاب نقرأ نستفد منه، فأ يَ أ: به، فيقال

 :، متىأسافرْ  متى تسافرْ : مثل ان،أي  ومتى، و، الن مجزومان بهاــوعالمة نصبه الفتحة الظاهرة ، والفع

جواب  :أنت، وأسافر: فعل الشرط مجزوم بها تقدير فاعله :وتسافر، اسم شرط جازم ومفعول فيه مقدم

، أجلسْ  أينما تجلسْ : ، نحوحيثماو، أنى  وأين، ، وأيان: أنا، ومثل متى: لهالشرط مجزوم بها تقدير فاع

                                           
 ال تكفرْ : ونحو ، صن نفسك تعش سالما  :مثل  ،واالستفهام هيمر والنوهو جواب األ  ،للجزم يهناك عامل معنو (1)

 .ء ينفْعــكيهل أدلك على ش: بمعنى إن ال تكفر، ونحو ،تدخل الجنة
 .قالوا في خبر من الشرطية هو جملة الشرط، وقالوا هو جملة جواب الشرط وقالوا هما معا (2)
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وحيثما، نحو  ،أنىَّ  :ومثل أينما ،مجزومان بها :وأجلسْ  وتجلسْ  اسم شرط جازم، مفعول فيه مقدم، :أينماف

 .أجلسْ  ، وحيثما تجلسْ أجلسْ  تجلسْ  أنىَّ 

حرفان يعمالن وهما : النافية للوحدة ، بالالتسمى و الحجازية، ، بماماتسمى   ،مع األسماء: ما، وال  ـ 3

الخبر ويسمى  انوينصب  ،ماالمبتدأ ويسمى اسمه انعلى الجملة االسمية، فيرفع نحيث تدخالعمل ليس، 

اسمها مرفوع  :ترفع االسم وتنصب الخبر، والحق ،تعمل عمل ليس: مافمغلوبا،  ما الحقُ : ، نحوماخبره

 :ءيتعمل عمل ليس، وش: الف على األرض باقيا، ءٌ يال ش: وــونح ب بها،خبرها منصو :ومغلوبا بها،

 ء كائنٌ يال ش: أي "ءيصفة لش" جار ومجرور متعلقان بمحذوف: اسمها مرفوع  بها، وعلى األرض

 .منصوب بها  ال، :على األرض، وباقيا خبر

 ملخص الحروف والكلمات السماعية

 يوحكمها البناء على ما هحفظها ومالحظة عملها، يجب ألفاظ مخصوصة،  يه حروف الجر   ـــ1

المرفوعات  عنوفائدة معرفتها تمييز الحروف من األسماء واألفعال، وتمييز المجرورات ، عليه

 ـ:(1)األلفية يقال ابن مالك فوالمجزومات، والمنصوبات، 

 من، إلـى      حتى، خال، حاشا، عدا، في، عن، على: اك حروف الجر وهيه

، الالم،  كْي، واٌو،منُذ، ر  والكــــاف  والبـــا، ولعـــل، ومتـــــى   اء   وتـ بَّ

 يمبنية على ما هوحكمها يجب حفظها ومالحظة عملها، ألفاظ مخصوصة،  :يه إن  وأخواتهاـــ   2

 ـ:عليه، وبها تتميز الجملة  االسمية، قال ابن مالك

 لان من عمــكأن، عكس ما لك       نَّ لعــــــــــــْل ــإلن  أن   ليَت لك

 ٌء،  ولكــنَّ ابنـَـه ذو ضعنِ كف       م بأنـــــــــي  ــكأنَّ  زيًدا عــــال

 ـك أو مـــــكررةــردة جـاءتـمفـ        ال، في نـكـرةــــاجعْل ل عمل إنَّ 

يز الفعل فائدتها تميوفيجب حفظها ومالحظة عملها، نواصب المضارع ألفاظ مخصوصة مبنية، ـــ 3

المضارع المرفوع والمجزوم، قال  عن ،واألمر، وتمييز المضارع المنصوب يالفعل الماض عنالمضارع 

 ـ:ابن مالك

                                           
مستفعلن ست مرات، جمعت األلفية كل مسائل النحو والصرف، وكانت ألفية ابن مالك نظم مشهور على بحر الرجز،  (1)

جمال الدين محمد بن مالك األندلسي، المولود : مدار اهتمام علماء اللغة العربية عبر عصور طويلة، وابن مالك هو
 .هجري066:سنة
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 ال بعد علٍم والتـِي ِمن بعـد ظنْ      وبــلـْن اْنصْبُه وكـْي كــذا بــأْن 

 داً وتظهـِر الجزعْ ــكال تكْن جلْ    والواُو كالفـا، إْن تفْد مفهوم مْع   

 زنْ ذا حـ  ذا إضـماُر أْن     حتٌم كجـُـْد  حتى تُسرَّ ــوبعـد حـتى  هك

 ـ:جوازم المضارع ألفاظ مخصوصة مبنية، بها يتميز المضارع المجزوم، قال ابن مالكـــ  4

ــاــــفـي الفع       ـاً َضْع جزمـــاً  بـال  والٍم طالـِ ـــب  ـل  هكذا بلْم ولم 

 ان أيَن إْذمـــــــاــــأيٍّ مـتى أيَّ       ومـا  ومهمـا   نْ ــــواجـزْم بـإْن ومَ 

 َماـــــوباقي األدواِت أس ،كـإنْ       ـا  إذمــــ ـرفٌ ــوحيثـما  أنـَّى، وح

َم   فعــ  يتلـــو الجــزاُء وَجواباً ُوســـمَ      لْيِن يقتـِضـيــَن  شرطـاً قــدِّ

 ُتلفيـــــــــهما أو ُمتخالِفيـــــــنِ      ـــِن   وماضييِن أو ُمضارعيــــــــ

 ـ:وهما حرفان مبنيان، يعمالن عمل ليس، قال ابن مالك  ،مع األسماء :ما وال ـــ 3

 في وترتيٍب ُزكــنْ ـــــــمع بقـا الن    اُل ليس أعملْت ما دون إْن   ــــإعم

 ـملَ ذا العــ نْ ـلي آلَت وإـــوقـــد ت    ال   : ـرات أعمـلْت كلـيسـفي النك

 األفعال السماعيةعوامل 

زمن من األزمان  يأفعاال مخصوصة، تدل على حدث ف ،جمع علماء النحو عن طريق السماع        

على الجملة االسمية  الفعلهذا يدخل حفظها، ومالحظة عملها، على المتعلم يجب فعضها، بالثالثة أو 

 كـان :ثالثة أنواع يمى خبره، أو ينصبهما معا، وهوينصب الخبر ويس ،فيرفع المبتدأ ويسمى اسمه

 .وأخواتها، وكاد وأخواتها، وظن وأخواتها

 :زيدناسخ يرفع االسم وينصب الخبر، و ،، كان فعل ماض ناقصطفال زيدكان : مثل وأخواتهاكان    ـ1

فعل  :، فكنعاشجا كنْ : أفواجا، ونحو يكون الناسُ : خبرها منصوب بها، ونحو :طفالاسمها مرفوع بها، و

خبر : كفؤا أحد، فكفرالم يكن له : ، ومثلأنت، وشجاعا خبره: تقديره اسمه مستتر من كان الناسخة،  أمر

: مثل ظل،و ، جار ومجرور: اسم يكن مرفوع بها، على التقديم والتأخير، وله: يكن منصوب بها، وأحد

بقى، : ظلومعنى ، خبرها منصوب بها :وقائما ،اسمها مرفوع بها :فعل ناسخ، وزيد :ظل زيٌد قائما، ظل

فعل  :بات زيٌد ساهرا، بات: مثل بات،و ، والظل الفيء، تاه تيها وأخطأ خطأبمعنى : ضل ضالالبخالف 
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الدار،  يأضحى زيٌد ف: مثل أضحى،و ،خبرها منصوب بها :وساهرا ،اسمها مرفوع بها :وزيد ،ناسخ

تقديره كائنا في الدار، خبرها  ،رور متعلقان بمحذوفجار ومج: الدار يوف ،اسم أضحى مرفوع بها :فزيد

محل مبني في اسمها،  :فعل ناسخ، وواو الجماعة :أصبحوا نادمين، أصبح: ، مثلأصبح،  وبهامنصوب 

النائبة عن الفتحة ألنه جمع مذكر سالم،  ،خبرها منصوب بها، وعالمة نصبه الياء :رفع بها، ونادمين

 :وزيد، فعل ناسخ :أمسى زيٌد يكتب، أمسى: مثل أمسى،، والسم المفرداي عوض عن التنوين ف :والنون

 يفخبرها، الفعلية يكتب جملة هو، و :تقدير فاعله ،مضارع مرفوع بالتجرد :ويكتب ،اسمها مرفوع بها

خبرها  :مرفوع بها، وخبًزا اسم صار، :الدقيُق خبزا، فالدقيق صار: ، مثلصار، ومحل نصب بها

 ،فعل ناسخ جامد :وليس (1)ة،لالستفهام مهمل :أليس زيٌد ناجحا؟، فالهمزة: مثل، ليس، ومنصوب بها

: فبلى ،هو ناجح ،بلى :يالجواب اإلجاب يقال فيخبرها منصوب بها، و :وناجحا ،اسمها مرفوع بها :وزيد

 يفيقال ووالجملة تأكيد، ، مبتدأ وناجح خبر: هو: والضمير ، ويدل على الجواب، حرف جواب مهمل

 :حيا، تعلم مادمــتَ  تعلمْ : ، مثلمادامو،  خبر ليس يزائدة ف: هو ليس بناجح،  فالباء ،نعم: يواب السلبالج

فعل ناسخ،  :ومادام أنت، : ال محل له من اإلعراب، تقدير فاعلهالظاهر على الســكون  يفعل أمر مبن

، تعلم مدة دوامك حيا والمعنىخبرها منصوب بها،  :محل رفع بها، وحيا ياسمها ف :وتاء المخاطب

اسمها مرفوع  :والعلم ،فعل ناسخ :نافعا، مازال مازال العلمُ : ، مثلما انفكوما فتئ، وما برح، ومازال، و

 .نافعا ما برح العلم نافعا، وما فتئ العلم نافعا، وما انفك العلمُ : ومثل خبرها منصوب بها، :ونافعا ،بها

كاد البحاُر يغرق، : مثلترفع المبتدأ وتنصب الخبر،  ،أخواتهاكان وحكمها مثل ، وأخواتها، كــاد  ـ 2

هو، : تقدير فاعله ،مضارع مرفوع بالتجرد :ويغرق ،اسمها مرفوع بها :والبحار ،فعل ناسخ :فكاد

 :ىيسى أن يغرق، فعسَ ى عِ سَ عَ : عسى، مثل، ومحل نصب بها يف ،خبرها :والجملة من الفعل والفاعل

من نواصب  :وأنقياسا على عسى زيٌد،  ،وعالمة رفعه مقدرة ،مرفوع بهااسمها  :وعيسى ،فعل ناسخ

، محل نصب بها يف ،خبر عسىيغرق وتقدير فاعله هو، وجملة  ،منصوب بها :المضارع، ويغرق

 :اسم حرى مرفوع بها، وجملة أن يبرأ :حرى المريُض أن يبرأ، فالمريض: مثل حرى واخــلـولق،و

، بأن، ويجوز مع كاد وكرب واخلولق ،حرىو ،عسىخبر  اقتران ويجب ،بهاصب فى محل نخبرها 

أنشأت : نحوأنشأ، وطفق، وجعل، وأخذ، وعلق، : وهي ،مع أفعال الشروع لكن يجب ترك أن،و أوشك،و

                                           
 .تحدث أثرا فيما بعدها من األدوت التي  تدل على معان،  ولكنها ال:  أدوات االستفهام،  ونعم، وال، وبلى (1)
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أكتب، وطفق يخصف، وجعل ينظر، وأخذ يتكلم، وعلق يضحك، فالجملة الفعلية في محل نصب خبر 

 .لى حكم خبر كان وأخواتها،  قياسا عأفعال المقاربة والشروع

 ،فعل ناسخ ينصب مفعولين :ظننــُت زيدا صائما، فظن: مثلتنصب المبتدأ والخبر، ، وأخواتها ظن   ـ 3

  ،مفعول ثـان :منصوب بظن، وصائما ،مفعول أول :وزيدا ،محل رفع بالفعل يفاعل ف :وتاء المتكلم

فعل ناسخ، وتاء : أباك شاعرا، فحسب تُ ــــــحسب: ، مثلزعموخال، وحسب، ، وأيضا منصوبا بها

النائبة عن  ،وعالمة نصبه األلف ،مفعول  أول منصوب بالفعل: محل رفع بالفعل، وأبا يفاعل ف: المتكلم

مفعول ثان  :محل جر بالمضاف، وشاعرا يف ،مضاف إليه: والكاف، الفتحة ألنه من األسماء الخمسة

محل  يف ،مفعول أول :وكاف المخاطب ،فاعل :المتكلم خلتــــك غائبا، فتاء: منصوب بالفعل، ونحو

رأيــــــت : ، نحووجدوعلم، ورأى، و، في تونسزعمتـــك : مفعول ثان، ونحو :وغائبا ،نصب بالفعل

 ،مفعول أول :درسَ فاعل، وال :وتاء المتكلم، فعل ناسخ، بمعنى علمت علمية :مفيدا، فرأى درسَ ال

 العلَم مفيدا، ووجدتُ  علمــتُ  يف: منصوب بالفعل، ومثل ذلك يقال ،مفعول ثان :ومفيدا ،منصوب بالفعل

 :والكاف ،فاعل :وتاء المتكلم ،فعل ناسخ :عددتــك ناصحا، فعد: ، نحودرىوحجا، و، عدَّ و، العلَم مفيدا

حجوتك ناصحا، : منصوب بالفعل، ونحو ،مفعول ثانٍ  :وناصحا ،محل نصب بالفعل يف ،مفعول أول

نصب مفعولين ليس تفهي ، سألووهب، وألبس، وكسا، ومنح، وأعطى، أما األفعال و، ودريتك ناصحا

 :والمحسن ،فعل ينصب مفعولين :أعطى المحسُن الفقيَر دينارا،  فأعطى: نحو ،أصلهما المبتدأ والخبر

خب ر، وأخبر، وأعلم، وأرى، أما و ، يمفعول ثان وكذلك البواق :ودينارا ، مفعول أول :والفقير، فاعل

فعل ينصب ثالثة  :سهال، فأرى الدرسَ التالميذ َ أرى المعلمُ : نحو ،نصب ثالثة مفاعيلتف، نب أوأنبأ، و

مفعول ثالث، وناصبها  :مفعول ثان، وسهال :مفعول أول، والدرس :فاعل، والتالميذ :والمعلم ،مفاعيل

 :مفعول أول، والصدق :فاعل، وكاف المخاطب :أعلمتك الصدق نافعا، فتاء المتكلم: عل أرى، ونحوالف

   .مهزوما العدوَ  القومَ  نحو نب أ محمدٌ  يف: مفعول ثالث، وكذلك يقال :مفعول ثان، ونافعا
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 ملخص األفعال السماعية

فتنسخهما وتجعلهما  ،"المبتدأ والخبر"ألفاظ مخصوصة تدخل على الجملة االسمية  ،وأخواتها ،كان ـ 1

  ـ:ال ابن مالك،  قوتنصب الخبر ويسمى خبرها ،اسمهاترفع المبتدأ ويسمى  ،جملة فعلية

 دا عمــرْ ــــتنصُبه ككـــان سي      ـْر المبتدا  اسًما، والخبـ: رفع كانت

 ـرحَ ــار ليس بــــــأمسى وص    ان ظلَّ باَت أضحى أصبَح    ـــــكك

 عـَـــةـبفيٍ متــــلشبه نفيٍ أو لن     َك وهِذي األربعـَـــــة  ـــــفتئ وانف

 ـاــِط مادمَت مصيبا درهمـكأع    ــا   وقا بمــدام، مسبــــ: ومثل كان

ترفع المبتدأ ، وتدخل على الجملة االسمية فتجعلها جملة فعلية ،ألفاظ مخصوصة ،وأخواتها، كاد ـ 2

 ـ:قال ابن مالك ، محل نصب بها يفويكون خبرها جملة فعلية  ،فيسمى اسمها

 نـــــــدْر       غير مضارع لهذين خبـــــــــــرْ  عسى، لكنوككان كاد 

 ــــــالــــخبُرها حتما بأْن متصـــ       َرى ولكْن ُجعـــــَل ـــوكعسى ح

 مْع ذي الشروع َوجبَ : ومثُل كاد في األصح َكــــرَب       وترك أنْ 

 لـقْ ــــوعــ ـْق       كـــذا جعلُت وأخذتُ و وطـفـــأ السائُق يحدُ ـكأنش

 ـ :وتنصب مفعولين أو ثالثة مفعوالت،  قال ابن ملك ،ألفاظ مخصوصة ترفع الفاعل، وأخواتها، ظن  ـ 3

 ال علمُت وجــدَ ــأعني رأى خ     انصْب بفعل القلب جزأيِ ابتدا   

 َحَجا درى وجعَل، اللـذ كـاعتقدْ       ـْد عـ مُت معَ ــظنَّ حِسبُت وزع

ْوا إذا صـاراـَــع   ـا    لمـــــرأى وع ــةٍ إلى ثالثـــــ  مأرى وأعل: دَّ

 .والتبعيـــة ،والتجرد ،االبتداءعوامل 

 االبتداءـــــ 

لفظا، أو تقديرا، أو " يرفع المبتدأ والخبر،وهو عدم وجود عامل لفظي، ، يعامل معنو: ءاالبتــدا   

آخره، مع  يوعالمة رفعه الضمة الظاهرة فمبتدأ مرفوع باالبتداء، : ، فزيدمٌ ـــــقائ زيدٌ : ، مثــــل"محال

، آخره مع التنوين يوعالمة رفعه الضمة الظاهرة ف (1)أيضا، مرفوع باالبتداء ،خبر :لتنوين، وقائمٌ ا

وعالمة رفعه ، وحكمه الرفع باالبتداء، مبتدأ :الجملة المفيدة يسمى يف ، إن كل اسم يـــبتدأ بهوعلى هذا ف

عالمة إعراب وعل هذا أيضا فإن  محل رفع، مبني في أو ، أو ما ناب عنها ،أو المقدرة، الضمة الظاهرة

هو  ،جرا الكسرة الظاهرةبو، نصبا الفتحة الظاهرةبو ،رفعا الضمة الظاهرةب :لمفرد المذكر المنونا

                                           
االبتداء يكون عامال لرفع المبتدأ، والخبر معا، وقيل العامل في الخبر مبتدؤه، وقيل ترافعا، وقالوا كذلك في خبر اسم  (1)

 .إنه جملة الشرط، وقيل  جملة جواب الشرط، وقيل هما معا: الشرط
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، ا، ونظرت إلى زيدٍ ، ورأيت زيدً طيبٌ  زيدٌ : النسق األساسب الذي يقدر ويقاس عليه كل اإلعراب، نحو

في رد المذكر فويوافق المنائبا، أو مبنيا، أو ، سواء كان مقدرا، كل اإلعرابعليه يقاس  هذا الضبطى علف

رجل كريم عندنا، والطالب : ، نحووالمشتقات ونحوها النكرة وجمع التكسير المعرف عالمات إعرابه

، ذكي عيسى: صورالمق مثال االسم و، طبيبة، والمدرسة كبيرة، وكلية التربية قريبة، وبنت زيد أسود

 ومثلهكل الحركات،  في المقصور ويقدر مقدرة،ضمة وعالمة رفعه  ،مبتدأ مرفوع باالبتداء :فعيسى

ويقدر فيه الضم والكسر، القاضي صائم، : المنقوص ومثال االسم الهدايا جميلة، مصطفى حكيم، و :نحو

سعاد  :المفرد المؤنثمثال ورة، أيادي الخير كثيالمهتدي حليم، و :نحو وتظهر الفتحة لخفتها، ومثله

 عالمة جرهو ال ينون المؤنثف، بال تنوين فسعاد مبتدأ، مرفوع باالبتداء، وعالمة رفعه ظاهرةمهذبة، 

االسم حكم وونظرت إلى خديجة،  ،خديجة كريمة، ورأيت خديجة: نحو الفتحة النائبة عن الكسرة،

هذا : الجر بالفتحة النائبة عن الكسرة، نحووفي حكم المؤنث في عدم التنوين ك الممنوع من الصرف

الزيدان حاضران، والزينبتان  :المثنىومثال  (2)،ونظرت إلى سليمانَ  ،ورأيت سليمان ،سليمان

وعالمة  ،مرفوع باالبتداء، مبتدأ :والبنتان ناجحتان، فالولدان أو البنتان ،الولدان ناجحانحاضرتان، و

وعالمة رفعه ، مرفوع باالبتداء، خبر :وناجحان أو ناجحتان ،مثنىألنه  النائبة عن الضمة ،رفعه األلف

 ،جاء المعلمان: نحو ،وبالياء نصبا وجرا ،ويضبط المثنى وما يلحق به باأللف رفعا، األلف ألنه مثنى

 :المسلمون فائزون، فالمسلمون :السالمالمذكر  جمع ومثال ،ونظرت إلى المعلميـْن ،ورأيت المعلمْينِ 

 ،خبر مرفوع باالبتداء :وفائزون ،ألنه جمع مذكر سالم ،وعالمة رفعه الواو ،وع باالبتداءمرف ،مبتدأ

وبالياء  ،بالواو رفعا ط جمع المذكر السالم وما يلحق بهيضب، ووعالمة رفعه الواو ألنه جمع مذكر سالم

 :السالم جمع المؤنث لومثا، ينَ ـونظرت إلى المعلمِ  ،ينَ ـــورأيت المعلمِ  ،جاء المعلمون: نحو ،نصبا وجرا

خبر مرفوع  :وعالمة رفعه الضمة الظاهرة، وناجحات ،مرفوع باالبتداء ،مبتدأ :البناُت ناجحاٌت، فالبنات

 ،ويضبط جمع المؤنث السالم والملحق به بالضمة رفعا، وعالمة رفعه الضمة الظاهرة ،باالبتداء

إلى  ونظرت ،ورأيت البناتِ  ،لبناتُ جاءت ا: نحو، عكس الممنوع من الصرف ،وبالكسرة نصبا وجرا

                                           
خديجُة، وزينُب، : ،مثل"التنوينال تصاحب "ي أنها أالممنوع من الصرف، : من جملة صيغ تسمىاالسم المؤنث هو   (2)

وليلى، وحمزةُ، وإبراهيُم، وعمُر، وعمراُن، ويزيُد، وأحمُد، وبعلبَك، وشبعاُن، وأفضُل، وحمراُء، وأخُر، ومدارُس، 
: ين، وربةمبتدأ، مرفوع باالبتداء، وعالمة رفعه الضمة الظاهرة، بال تنو: خديجة: جُة ربُة بيتٍ يومصابيُح، فإعراب خد

مبتدأ،  :طرابلسُ  :جميلةُ  مضاف إليه، وإعراب طرابلُس مدينة ٌ: خبر، مرفوع باالبتداء وعالمة رفعه ضمة ظاهرة، وبيت
ليلى، وروما، وحبلى، : ويقدر هذا اإلعراب في نحو، صفة: خبر، وجميلة: ومدينة ،عالمة رفعه الضمة الظاهرة بال تنوين

قرأت عن عبلِة عنترَة، في كتب التواريِخ : فإنه يجر بالكسرة الظاهرة على األصل، نحو :أو باإلضافة ال،أما إذا عرف بـ
: ،  وموانع صرف االسم تسعة يجمعها قولهموفي الصحائِف، وذلك بجر عبلة والتواريخ والصحائف بالكسرة الظاهرة

فاظ مسموعة، مصروفة مؤنثــة تأنيثا عدٌل، ووصف، الجمع، زْد، تأنيثها،  وهناك أل.:. وزن، المركب، عجمة،  تعريفها 
أذن، وأصبع، وأرض، وأرنب، وطاوس، وفرس، ودار، وحرب، : معنوًيــا، من حيث ضمائرها، واإلشارة إليها، منها
 .وعين، ولسان، وذراع، ويد، وكف، وصدر، وسماء
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مبني في محل رفع، مبتدأ : أنا طالب، ونحن بنات، فأنا ونحن :المنفصـلة ضمائر الرفع ومثال ، البناتِ 

أنِت بكسر و ،أنَت بفتح التاءوللمتكلم،  ،نحنو ،أنا: نا عشر ضميرا، كما يليــــاث  وضمار الرفع المنفصلة

، وهن، وهم ،وهما للمثنى مطلقا ،ــيوه ،وهوللمخاطب،  ،أنتم، وأنتنو ،أنتما للمثنى مطلقاو ،التاء

، كراسة هذهو ،زيد هذا: أسماء اإلشارة  ومثال  [1]مبتدآت غالبا،ضمائر الرفع المنفصلة وتعرب للغائب، 

 :خبر، وأما هذان وهاتان :، وزيدمحل رفع باالبتداء يفمبني  ،مبتدأ :ذافه ،أوالد أولئكو ،بنات هؤالءو

وعالمة  ،المبتدأ والخبر مرفوعان باالبتداءف اتان بنتان،ـمثل هذان ولدان، وه ،يعربان إعراب المثنىف

والتي غائٌب، الحقيبة سرق  يالذ :األسماء الموصولة ومثال ، ألنهما ملحقان بالمثنى ،رفعهما األلف

من الفعل  الحقيبة قوجملة سر ،محل رفع باالبتداء يفمبني ، مبتدأ :يفالذشاهدت السارق موجودة، 

 يالت: ، ومثلهالذي خبر :وغائب، ال محل لها من اإلعرابصلة الموصول، : والفاعل المستتر والمفعول

مبني  ،سرور، فاسم الموصول مبتدأ ين فأسلمْ  يسرور، والالئ يالذين آمنـوا ف :، ونحوموجودة هشاهدت

ة والجملة صلفي محل رفع بالفعل،  ،وواو الجماعة، ونون النسوة، فاعلمحل رفع باالبتداء،  يف

، وكائنات في كائنون في سرور بمعنى ،خبربمقدر، متعلقان  :مجرورجار وفي سرور ، والموصول

 ،محل رفع باالبتداء يفمبني  ،مبتدأ ،ياسم موصول  بمعنى الذ :فمن، ن زرع حصدمَ  :ونحو  (2)،سرور

 خبر: من الفعل والفاعل المستتر جملة حصدو ،الموصول صلة :من الفعل والفاعل المستتر وجملة زرع

 :أما اللذان واللتانوومفهوم خبر، وجملة قلته صلة، مبتدأ، : فما، ما قلتـــه مفهوم: نحو، والموصولة ،من

ألف الفاعل وهو من الفعل و والجملة ،مبتدأ :اللذان هربا رجعا، فاللذان: فيعربان إعراب المثنى، نحو

 خبر: محل رفع يمن الفعل والفاعل ف :محل لها من اإلعراب، وجملة رجعا ال ،صلة الموصول، االثنين

مبني  ،فاسم االستفهام مبتدأ ،وكم كتابا قرأت؟ ،ما وراءك؟سافر؟ و نمَ  :أسماء االستفهامثال وم  ،المبتدأ

 تمييز :وكتاباما كائن وراك؟، وكم عدد مقروآتك، : والتقديروما بعده خبر،  ،محل رفع باالبتداء يف

ن زيد؟ مَ  :مثلواألقل معرفة خبرا، األكثر معرفة مبتدأ، مقدما أو مؤخرا،  عربوينبغي أن يمنصوب، 

وكيف خبر  ،خبر النحو :خبر زيد، وما :فمن ،رٌ يهونعم الرجل زكيف زيد؟ ما القارعة؟، ما النحو؟ و

                                           
نــا، المتكلمين، وألف االثنين : ـــة، وتاء المتكلم، وتاء المخاطب، وتاء المخاطبـ: وهي ،ثمانية: ضمائر الرفع المتصلة   [1]

مطلقا، وواو الجماعة، ونون النسوة، وياء المؤنثة المخاطبــــة، وتعرب أسماء لكان، أو لكاد وأخواتهما، وفواعـال، ونوائب 
 ومع ،هو، وهي: كنت طالبا، ونجـحت،  وأُكِرمت، بضم الهمزة وكسر الراء، ويستتر مع الماضى ضميران: فواعل، نحو

أمـا ضمائر  ،  بفتح التاء ،أنت: ومع األمر ضمير واحد  ،، وأنا، نحـن، وأنت بفتح التاءيهـــــو، وه: "المضارع خمسة
إياك بكسر الكاف، إياكما للمثنى مطلقــا، وإياك بفتح الكاف، وإيــــانا، و إياي،: النصب فهي  اثنا عشر ضميرا أيضا

إنك ناجح، ومفعوالت : وتعرب أسماء إلن، نحو ،إياهنوإياهم، وإياهما للمثنى مطلقا، وإياها، وإياه، وإياكـــــن، وإياكم، و
 .لــك قلـٌم، وعندك كتابٌ : نحوأكرمني زيد، وإيــاك أعنـي،  ومجرورات نحو

فع في محل ر:  متعلقان محذوف صلة الموصول، وجملة أكال: مبتدأ، وفي الدار: اللذان في الدار أكال، فاللذان: يقال (2)
في واو الجماعة، ونون النسوة،  ذلك ، كما يقال فاعل ألف االثنينف هما رجعا، :فاعل، ويقال: خبر اللذان، وألف االثنين

 .وا، وهن رجْعــنـــهم رجعُ : نحو
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مبتدأ وعالمة رفعه  :ىُّ كتاب قرأتــه؟ فأ أىُّ  :فيها تقولف: ؟زهير، أما أي خبر :وجملة نعم الرجلزيد، 

نصبتها، ألن المفعول : فلو قلت أيَّ كتاب قرتَ  ،ألن مفعول قرأت مذكورٌ ، يظاهرة، فال يجوز نصب أ

والسماء  ،عالمة رفعه ظاهرة استفهامية مبتدأ، وأحسن خبر ،ما أحسُن السماِء؟ فما: ومثلغير موجود، 

مبتدأ : منف ،خيرا يلق خيرا ن يعملْ مَ  :نحو ،يوأ ،ومهما ،وما ،نمَ  :أسماء الشرط ومثال، مضاف إليــــه

وهما جوابه، الثاني فعل الشرط و، األول يجزم فعلين ،اسم شرط جازممبني في محل رفع باالبتداء، وهي 

، ومثال ، أو جملتا الشرط والجواب معا خبرهاخبرها: الشرطيةوجملة يعمل  ،يلقالفعل ويعمل، الفعل 

فعل تعجب  :، وأجملباالبتداء محل رفع يفمبنية  ،تعجبية مبتدأ :،  فما!لسماءَ ما أجمَل ا: مـا التعجبية

ومثله ما أفضل الصبر، وجملة أجمل خبر التعجبية، مفعول به،  :هو، والسماءَ  :هتقديرفاعله مستتر 

فضل، فأبوك مبتدأ مرفوع باالبتداء وعالمة رفعه الواو ألنه من  ذو أبـوك :األسماء الخمسةومثال 

خبر مرفوع باالبتداء وعالمة رفعه الواو ألنه من األسماء : ذوماء الخمسة، والكاف مضاف إليه، وساأل

، ذو فضلوفوك، و حموك،وأخوك، و أبوك،: الخمسة، وفضل مضاف إليه، واألسماء الخمسة هي

 اقهاموبحسب ف المشتقاتإعراب أما إعراب بها بالواو رفعا، وباأللف نصبا، وبالياء جرا، ويضبط إعرا

كتب، كتابة، فهو كاتب، : ألفاظ  مصوغة من مادة الفعل، مثلهي  والمشتقات، وعلى نسق ما تقدم

لك،  وأن تصوم خيرٌ : المصدر مبتدأ قولنا جعل، والدرس مكتوب، ومكتبة، ومثال وهم كاتبونالكتاب، 

ك فعلِ  لتقدير حسنُ ، واحسن فعلك أن تسكتَ  :قولنا ،المصدر خبرا جعل، ومثال لك صيامك خير: والتقدير

كتف، وبطل، وسهم، : أوزان األسماءف، وتعريف النكرات ،أوزان األسماءمعرفة  ينبغيو، السكوتُ 

باأللف : ، وتعرف النكرةسلسبيلوسفرجل، ودرهم، وجعفر، و عنق،و قفل،وإبل، وعنب، وعضد، و

مضاف إليه، وتكتسب  :خبر، وزيد: مبتدأ، وسهم: السهم سهم زيد، فالسهم: والالم، وباإلضافة، مثل

مبتدأ، : غير عاملة، ونـاجح ، وهينافية: ما ناجح الكسوُل، فما: ، واالستفهام، مثليبالنفـ: النكرة التعريف

أداة استفهام، غير : هل مغلوب الشجاُع؟، فهل: سد مسد الخبر، ونحوعامله اسم الفاعل، فاعل، : والكسول

نائــب فاعل، سد مسد الخبر، مرفوع باسم المفعول، : لشجاعمبتدأ، مرفوع باالبتداء، وا: عاملة، ومغلوب

الجملة ، فتكون أيضا على نسق ما تقدمكون في، وأشباه الجمل الجملإعراب ، أما وعالمة رفعه ظاهرة

، اءــج محمدٌ  :الجملة الفعلية نحو مثلهاخالٌد أمـه معلمة، و: نحو ،محل رفع باالبتداء يف ،االسمية خبرا

استقر ونحوه، ك ،إذا قدر المحذوف فعـال الجار والمجرور، وأ، المكونة من الظروف لجملةومثلهما شبه ا

 ،أما إذا قدر المحذوف اسما، والطائر فوق الشجرةبمعنى زيد استقر في الدار، الدار،  يزيد ف: مثل

 أخبارا: اههاوأشب تكون الجملُ و بمعنى زيد مستقر في الدار،  ،مفردال برخمن قبيل ال وفهمستقر ونحوه، ك

 .حسب المقتضيات ،وغيرها ،ألصحابها وأحواالها، تلموصوفا أوصافاو ،خبارا للنواسخوأ، لمبتدآتها

.... 
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 التجـــــردـــــ 

 ،من أدوات النصبمجردا  ،خالياالجملة المفيدة  ي، وهو وجود الفعل المضارع فيعامل معنو: التجرد   

 يكتبُ  خالدٌ : ، نحويدعو، يرمتسعى، نيكتب، ومثل شيطان، أعوذ باهلل من ال: مثلأدوات الجزم، من و

لم تتقدمه أدوات  :يأ ،مضارع مرفوع بالتجردفعل  :ويكتب ،مبتدأ :، فخالديرميويسعى ويدعو و

مرفوعات ، عليه نمعطوفا :يدعو ويرميوعالمة رفعه الضمة الظاهرة، و ،النصب وال أدوات الجزم

ولن  ،خالد يكتبُ  :حو، نوبالسكون جزما ،وبالفتحة نصبا ،رفعابالضمة  : يضبط المضارع، وبالتبعية

حيث تقدر الحركات كلها ، ي، نحو سعى ويدعو ويرم، وعلى هذا يقاس المعتل اآلخرولم يلعبْ  ،يقرأَ 

 يهما الفتحةتظهر علحيث ، فقط الضمة عليهماتقدرف (الواو والياء)أما في يسَعى، ويرَضى،  على األلف،

ولم  ،ولم يدع   ،لم يسعلن يدعَو،  ولن يرمَي، ونحو : نحو بأدوات الجزم،  ف العلةحذف حرويلخفتها، 

وهي  يفعالن، تفعالن، يفعلون، تفعلون، تفعليـن،: األفعال الخمسةأوزان ومن الفعل المضارع ، يرم

م تكتبون، وأنتما تكتبان، وهم يكتبون وأنت هما يكتبان: نحوويقاس عليها نظائرها، تحفظ،  ،قياسية  أوزان

، مرفوع بالتجرد :والفعل بعده، محل رفع باالبتداء يف ،مبتدأ :الرفع المنفصل ضميرفوأنت تكتبين، 

، فاعل: االثنين، وواو الجماعة، وياء المؤنثة الخاطبة ألف: وعالمة رفعه ثبوت النون، والضمير المتصل

بثبوت النون : ضبط األفعال الخمسةوتالمبتدأ،  خبـرمن الفعل والفاعل والجملة  ،محل رفع بالفعل يف

: فأنت تقرئـــــي، م ــــلو، تكتبـــين ـأنت لو، تفهمينأنت : رفعا، وبحذف النون نصبا وجـــزما، نحو

 :وياء المؤنثة المخاطبةوحذف النون عالمة للنصب والجزم، أداة جزم، : أداة نصب، ولم: مبتدأ، ولن

 .محل رفع باالبتداء ي، فلمبتدآتها أخبارالمذكورة ية محل رفع بالفعل، والجمل الفعل يفاعل  ف

 التبعيــــةـــــ 

لألول، أو صفة   يوكان الثان وجه من الوجوه،  يإذا تجاور لفظان متشابهان فالتبعية عامل معنوي، ف  

ال ويكون معمو، يسمى تابعـا: يمشاركا له، أو توكيدا له، أو بدال منه، فإن اللفظ الثان بمعنى ،عطوفام

أو منصوبا، أو مرفوعا، أو مجزوما، بالتبعية، ويضبط بما يضبط به المتبوع، فيكون مجرورا، ، بالتبعية

وخاتم  ،كتاب زيد: ، مثل(في وأ ،نمِ  وأ ،الالم)والفرق بين التوابع واإلضافة، أن اإلضافة تكون بمعنى 

 ا، وليسكون إال مجروريال المضاف إليه مضاف إليه، و: والصيفِ  وذهبٍ  ورحلة الصيف، فزيدٍ  ،ذهب

، العاقلِ  ونظرت إلى زيدٍ  ،ورأيت زيدا العاقلَ  ،جاء زيٌد العاقلُ : النعت وتسمى ،الصفة، ومثال من التوابع



)                       12)     
 محمد سليم محمد. أ   النحو الجديد  تبويب وأساليب 

 
 

، يالمثال الثان يالمثال األول، ومنصوب بالتبعية للمفعول ف يمرفوع بالتبعية للفاعل فصفة،  :فالعاقل

جاء الولدان العاقالن، ورأيت الولدين العاقلين، : ثالث، ومثلالمثال ال يومجرور بالتبعية للمجرور ف

جاء زيد وأخوه، ورأيت زيدا وأخاه، ونظرت إلى : نحو، العطفومثال ، ونظرت إلى الولدين العاقلين

أو، وأم، وحتى، ولفاء، واثم، والواو،  :وهي حروف العطف ،زيد وأخيه، وللعطف عالمات توضحه

 :فزهير ،زهيرا، ونظرت إلى زيد فزهير، ورأيت زيدا ثم ثم زهير زيدٌ  ذهب :مثل ،بلوال، ولكن، و

 ،يالثانالمثال  يالمثال األول، ومنصوب بالتبعية للمفعول ف يمرفوع بالتبعية للفاعل ف: معطوف

مجزوم  ،ال تيأْس  وتــــرج غير هللا، فترج معطوف :المثال الثالث، ونحو يومجرور بالتبعية للمجرور ف

والمعنى ال ترج غير هللا، ، من ترجو لفعل المجزوم بال الناهيـة، وعالمة جزمه حذف الواوبالتبعية ل

ويكون  :التوكيد ومثال ، هللا غير وأنت ترجو ،ال  تيأسيصير و ،يفسد المعنى :ترج يفوجود الواو ف

فمثال  ما،كلتاهوكالهما، وأجمع، و كل،وعين، وس، فن :يهـ، و، تحفظبإعادة اللفظ، أو بألفاظ مخصوصة

معمول  ،يتوكيد لفظ: الثاني ي، فعلعليٍ  عليٍ ، ورأيت عليا عليا ونظرت إلى عليٌّ  عليٌّ جاء : إعادة اللفظ

ومثال ، لمحل اسم كان محل رفع بالتبعية يف   (1)،توكيد :ـا طالبا، فالضمير أناـــأن تُ ــكن: بالتبعية، ونحو

ونحو   ،مضاف إليه :والهــاء ،توكيد، مرفوع بالتبعية :نفسُ  ها،نفسُ  سعادُ  اءتْ ــاأللفاظ المخصوصة، ج

 :وكسر سين ،بفتح الدال ، هاـنفسِ  ونظرت إلى سعادَ توكيد، منصوب بالتبعية، : نفس ها، نفسَ  رأيت سعادَ 

ورأيت الولدين  ،المثنى، نحو جاء الولدان كالهماضبط كالهما وكلتاهما ك :يضبط إعراب، وسنففي 

  مثل الفتى،أعربـا بالحركات المقدرة  ،لدين كليهما، فإذا أضيفا إلى اسم ظاهركليهما، ونظرت إلى الو

، وهو التابع البدلو، جاء كال الرجلين ورأيت كـلتــــا البنتين: ا من باب التوكيد، نحوــــم يكونــــول

عل المرفوع، بدل مرفوع بالتبعية للفا :جاء أبو ليلى زهيــٌر، فزهير: المقصود بالحكم بال واسطة، نحو

بدل اشتمال مرفوع  :زيٌد علُمــه،  فعلم نينفع: على نية جاء  زهير، ونحو رأيت أبا ليلى زهيرا،  ونحو

 .بالتبعية

 

 

 

                                           
 .إنه  ضمير فصل زائد، يفيد التقوية والتأكيد: كنت أنت طالبا، وإن شانئك هو األبتر:  يقال عن الضمير المنفصل في (1)
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 والتبعية ،والتجرد ،االبتـــداءعوامل : ملخص

تتم به ذي الجزء ال: وخبره ،مبدوء به الكالماسم  :هو المبتدأو، رــــالمبتدأ والخباالبتداء يرفع عامل   ـ1

 ـ :قال ابن مالك ي، وهو الخلو من النواسخ، بعامل معنو ،حكمهما الرفعو، فائدةمع المبتدأ 

 دأً باالبتــــــدا       كذاك رفُع خبٍر بالمبتـــــــداـــــورفعوا مبت

 إن قلَت زيٌد عاذٌر َمن اعتذرْ     ــْر   خـبـــ  مبتدأ  زيٌد وعاذرٌ 

 ما لم تفْد كعند زيٍد  نمــــرةْ        رْة ـــوال يجوز االبتدا بالنك

 كـ هللاُ بٌر واألياِدي شاهـــــدة  والخبر الجزُء المتمُّ الفائدة     

 ْت لـهــحاوية مــعنى اللْذ سيق ـلة     مج أتيـومفردا يأتي وي

 :عامل معنوىب، حكمه الرفعو إذا تجرد من نواصبه وجوازمه، ، الفعل المضارعيرفع  :التجردعامل  ـ 2

 ـ:يسمى التجرد، قال ابن مالك

 ازٍم  كتسعـــــدُ ـــِمن ناصٍب وج         ارفْع مضارعا إذا يــــجــــــــرُد 

 عتال  ُعـرفْ ـــأو ياٌء فم ،أْو واوٌ        وأيُّ فعٍل آخٌر منـــــــــه ألــــْف   

 يدُعو  يرِميــَب ما كـــوأبِد نص        فاأللُف انِو فيه غيَر الجـــــــــزِم  

 ِض حكما الزمــــــاـــثالَثهن تق         والرفَع فيهما انِو واحذْف جازما 

 ـــونَ ن  وتسألــــــــــرفعا وتدعي       واجعْل لنحو يفعــــــالِن  النــوَن  

 ـْم تكوِنـي لترومـِي مظلَمــــةـكل       ـِب  سمــَة   ـفحذفُها للجزم والنص

 ،والتوكيد ،والعطف ،الصفة: مسميات أللفاظ تتبع ما قبلها في اإلعراب وغيره وهي ،بعيةالتعامل  ـ3

كالموالة  ،يبعامل معنو ،حسب حال متبوعاتها ،حكمها الرفع أو النصب أو الجر أو الجزمو :والبدل

 ـ :ال ابن مالكــــيسمى التبعية، قوالمحاكاة، و

 بوسِمه أو وسم ما به اعتـــــــلقْ          ـــْق   فالنعت تابًع متمُّ ما سبــــــــ

 رْر بقوٍم ُكرمــــــــاــلما تال، كام         وليعَط في التعريف والتنكير ما   

 اِء َمن صدقْ ــــكاخصْص بوٍد وثن        تــاٍل بحرٍف متبٍع عطُف النسْق   

 دق ووفاـــو، كفيــك صحتى أم، أ        واٍو ثم فــــا   ــــوالعطُف مطلقا ب

 يٍر طابــــَق المؤكــدَ ـــــــــمَع ضم          بالنفس أو بالعيِن االِْسُم أكــــــَد 

 تا جميعا بالضمير موصالـــــــــِكل          ُكاًل اذكْر في الشمول وِكــــــال 

 المسَمى بــدالٍة هــــو ـــــــــواسط        ـــال   بالحكم بــــ التابُع المقصودُ 

 ال ُمدىــواعرْفــــُه حقـَّه وخـــــْذ َنب        ــَد   ليــــــــــكزْرهُ خالدا وقبْلُه  ا

  .. 

.... 
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 ـةاألفعال القـيـاسيـــامل وع

تعرف بالسماع و ،واألفعال ال حصر لهاما دال على حدث، المراد بالفعل  ،األفعال القياسيـــةامل وع    

هو  يسريان القواعـد، وذهب الكوفيون إلى أن الفعل الماض: هو: والقياسوالمعاجم، ومن القواميس 

األفعال،  ضبط فت، ، والمصدرـرواألمــ ،المضارعوعليه يقاس ويضبط   (1)ومنه يكون االشتقاق،: األصل

و غزا يغزوقال يقول قل، و ،أخذ يأخذ خذوقعد يقعد اقعد، ونَصر ينُصر انصر،  مثل ،باب نَصرعلى 

 ، وعد يعد عدوجلس يجلس اجلس، وضَرب يضِرب اضرب، : مثل ،باب ضربو، مـر يمـر مـرواغز، 

ائـت،   يأتى يأتوفر يفر فـر، واطو،   يطوى يطووق،  يوقى يقـوارم،  يرمى يرموباع يبيع بع، و

  وضعوسعى يسعى اسع، ويذهب اذهب، ذهب وفَتح يفَتح افتح،  :مثل، باب فتح، وء  جـئيجاء يجـو

علم يعلم اعلم، وفِرح يفَرح افرح، : مثل ، باب فرح، وقرأ  يقرأ اقرأوسأل  يسأل اسأل،  ويضع  ضع، 

 طرب يطربوعض يعض عض، ويقوى اقو،  يقوويرضى ارض،  يرضوخاف يخاف خف، و

فقه وشُرف يشَرف اشَرف، : مثل ،باب شرفو، شبع يشبع اشبعوغضب يغضب اغضب،  واطرب، 

حِسب يحِسب : مثل ، باب حسبو، كرم يكرم اكرمووسم يسم سم، وسن احسن، حسن يحويفقه افقه، 

، وورث يرث، ونعم ينعم انعم، واحسب،  أكرم يكرم : مثل ،المزيد بحرف واحد، وطاح يطيحو أن  يئن 

انطلق ينطلق : مثل، المزيد بحرفين، وسبح  يسبح سبحوناصر يناصر ناصر، وأقرأ يقرئ أقرئ، وأكرم، 

 ،المزيد بثالثة أحرف، وتناصر يتناصر تناصروتحلم يتحلم تحلم، وم يختصم اختصم، اختصوانطلق، 

زلزل وبعثر يبعثر بعثر، : مثل ،الرباعى المجردو، استقم استقام يستقيمواستغفر،  يستغفر استغفر: مثل

ان شتوبعد،  :بمعنىهيهات : منهاتحفظ، ألفاظ مخصوصة،  يقصد بهف ،لـــاسم الفع، وأما يزلزل زلزل

آمين وأقبل،  :هلم بمعنىواحذر،   :حذار بمعنىوالزم،  :دونك بمعنىوخذ،  :هاك بمعنىوافترق،  :معنىب

أفعل بكذا،  : هما وزنان، فعال التعجب، وأتعجب :بمعنى: يووأتضجر،  :أف بمعنىواستجب،  :بمعنى

صوم، وإقامة، وام، إكروأكٌل، : مثل ،المصدر :العمل في األسماء المشبهة بالفعل، وومـا أفعل كذا

وهو ما نقص عن حروف  ،اسم المصدر، ووسوسةووسواس، وتزكية، ومقاتلة، وقتال، وصيام، و

داعيا، وقائما، وجالسا، :  مثل ،وصيغ المبالغة ،اسم الفاعل، وعطاءوصالة، وسالم، : مثلمصدره، 

ابا، : مطمئنا، ومثلومستشيرا، و منصور، : مثل ،المفعولاسم ، وحذراونصيرا، وصبورا، ومقداما، وشر 

أهيف، : مثل ،الصفة المشبهةأوزان ، ويمرموـو، مرجــوم، معظَّ ومدعو، و، يدــــمهومبيع، ومقول، و

 ،اسم التفضيلوزن ، وعفيفوطي ب، وشيخ، وجبان، وشجاع، وحسن، وعطشى، وعطشان، وهيفاء، و

                                           
، خالوبئس، وحبذا، وعسى، و نعم،واخلولق، وحرى، وليس، : وهي يأتي منها اشتقاق،ال هي التى األفعال الجامدة  (1)
شبه النحاة إن وأخواتها بالفعل، ألنها ، وأيو يا،و الهمزة، : مثل ،العمل يعن الفعل ف ،تنوب أحرف النداء، وقالوا حاشاو

 .  تنصب وترفع
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 ،اسم اآللةأوزان ، وأو سوادا أشد بياضاوأولى، وأجدر، وأجمل، وأفضل، وأقل، وأكثر، أكبر، و: مثل

،  جلسة: مثل ،اسم الهيئة، ودفاعيةوصناعية، : مثل ،يالمصدر الصناع، ومسطرةومقص، ومفتاح، : مثل

 .المتكب رجلس جلسة  يف

 عـمـــــل األفعال القياسيـــة

 ما دل على حدث مضى وانقضى قبل النطق به،  وحكمه البناء: هووالماضي  ،يالفعل الماضعمل ــ  

على الفتح إال مع الضمائر، فهو عامل لفظي، يرفع االسم فيسمى فاعال، أو ينصبه فيسمى مفعوال،  

فعل  :ذهب زيٌد، فذهب: ، فيسمى فاعال مثلالقائم بالفعل الظاهر يرفع االسمَ فوألفاظه ال حصــر لهــا، 

: مرفوع بالفعـــلذهاب، ألنه هو فاعل ال ،فاعل :ال محل له من اإلعراب، وزيد ،على الفتح يمبن ،ماض

 يف :حبـــذا اإلخالُص، ونعم القوُل الصدُق، فذا: ذهب، وعالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، ومثل

مخصوصان بالمدح،  :نعم، والصدق واإلخالص مرفوع بالفعــــل :حب، والقول محل رفع بالفعل

ونحو ذلك يقال مع األسماء الظاهرة كلها مع  ، مرفوعان باالبتداء، وخبرهما الجملتان الفعليتان  قبلهمـــا

عالمات  ياالختالف ف: زيادة تاء التأنيث الساكنة للداللة على أن الفاعل مؤنث، ومالحظة: مالحظة

 ذهبتِ وذهب الناجحون، والبنتان،  ذهبتِ وذهب الولدان، وذهبت هند، : اإلعراب وعالمات البناء، مثل

محال ال "يرفع  ضيالفعل المافأما مع الضمائر   ،سرق يهب الذذوذهب هذا، وذهب أبوك، والناجحات، 

، بتثليث التاء، كتبـــــتُ : ، مثلثمانية: ي، فيسمى فاعال، والضمائر المتصلة بالماضير الرفعضم "لفظا

ن، ويستتر مع بْ ــــكتوكتبوا، وكتبا، وكتبتـــــن، وكتبتم، وكتبتما، وكتبنا، : محل رفع بالفعل، ومثل في

محل رفع  يمستتر ف :هند، ففاعل نعم ولدانعم و، ليبيانعم بلدا : مثل، "يهوهو، " :ضميران يضالما

الفعل و ، منصوب،تمييز :، وولدامؤخر، والجملة قبله خبره، وبلدا ،بالفعل، والمخصوص بالمدح مبتدأ

رأيت الذين باك، ونصر هللا ُالمسلَم، وأعان هللا أ: مثل ،فيسمى مفعوال به ،ينصب االسم الظاهر يالماض

األلف ألنه من  :وعالمة نصبه ظاهرة، وعالمة نصب أبا ،منصوب بالفعل ،مفعول به :فالمسلمنجحوا، 

 "محال ال لفظا" :ينصب يالفعل الماض، ومحل نصب بالفعل يف ،يفمبن :أما الذينة، واألسماء الخمســـ

وأكرمك وأكرمِك وأكرمكما  ،ناوأكرم، أكرمني زهير: مثل ،كلها، فتسمى مفعوال بهالنصب ضمائر 

، محل نصب بالفعل يفالضمير فوأكرمهما وأكرمهم وأكرمهن،  هاوأكرمكم وأكرمهن، وأكرمه وأكرم

: مثل ،كان مفعوال به،  فيسمى نائب فاعل ييرفع االسم الظاهر الذ: للمجهول نيالمب يالفعل الماضو

 ،نائب فاعل :وخالد  [1]،"خرهآوكسر ما قبل  ضم أوله" :أنه يللمجهول أ يمبنفعل  :، فأكرمأكرم خالدٌ 

                                           
يضم أوله ويكسر ما قبل آخره،  نحو ُكِتب  وُنـِصر وفُـِتح،  : ول صيغ مخصوصة، فالماضيللفعل المبني للمجه  [1]

 .ُيـفتـَح، وُيــشَرح: والمضارع يضم أوله ويفتح ما قبـل آخره نحو
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 يالفعل الماض، وعالمات اإلعراب ي، ونحو ذلك يقال مع بقية األسماء، إذ ال فـــرق إال فمرفوع بالفعل

حيث يحذف الفاعل ويقوم  ،فيسمى نائب فاعل ،يرفع الضمير الذى كان مفعوال به: المبنى للمجهول

محل رفع  يف ،نائب فاعل :، و أكرمنا، فالضميرتُ ـْــمكرِ أُ : مثله، المفعول به مقامه، ويأخذ كل أحكام

 .مـتْ أكرِ  ي، همَ كرِ هو أُ : مثل ،يهوهو،  :الضميران بالفعل، ويستتر معه

ما دل على حدث يحتمل الحال والمستقبل، وحكمه الرفع : المضارع هوالفعل ، عمل الفعل المضارعــ 

يرفع االسم فيسمى : يجوازم، فالفعل المضارع عامل لفظوالنصب بالنواصب، والجزم بال بالتجرد،

يرفع االسم ، وعملـه كتب يكتب: ، مثليفاعال، أو ينصبه فيسمى مفعوال به، وألفاظه مشتقة من الماض

مرفوع  ،فاعل :ومحمد ،مضارع مرفوع بالتجرد :يقرأ محمٌد الدرَس، فيقرأ: مثل ،فيسمى فاعال ،الظاهر

إذا  ،أوله يمع مالحظة أن تأنيث المضارع ف ،منصوب بالفعل، ونحو ذلك ه،ب مفعول :والدرس ،بالفعل

 يكتبعالمات اإلعراب، مثل  يمالحظة االختالف فمع تـكتب هنٌد الدرَس، و: نحو ،كان الفاعل مؤنثا

: وهم يكتبون، وهما لم يكتبا، ويكون المضارع مبنيا مع نون النسوة ونوني التوكيد، نحن، درسين الولدان

فيسمى فاعال،  ،الضمير" محال ال لفظا"يرفع  المضارع، و، وهـــو يفهمنَّ الدرسيضربــْــن ــنهــ

ألف االثنين، وواو الجماعة، وياء المؤنثة المخاطبة، ونون النسوة، ، أربعةوالضمائر المتصلة بالمضارع 

محل رفع  يفاعل ف :ميروهن يقرأن، فالض أنتن تكتْبــنتكتبين، و هما يكتبان، وهم يكتبون، وأنتِ  نحو

 أنتَ  :مثل ،بفتح التاء أنتَ ونحـــن، وأنا، و، يهوهو،  :بالفعل، وتستتــر مع المضارع خمسة ضمائر

مفعول  :فالدرسَ ، يفهم الطالب الدرسَ : نحو ،ينصب االسم الظاهر فيسمى مفعوال به المضارع، وتكتبُ 

، وكذلك يقال مع بقية األسماءعول به، مف: ناجحينفال، ناجحينالمعلمون ال عرفوي ،منصوب بالفعل

 :زيٌد، فياء المتكلم ييكرمن: مثل ،الضمائر كلها، فتسمى مفعوال به "محال ال لفظا"ينصب  المضارعو

تسمى نون الوقاية، و، وللتوكيد ،زائدة للتمكن بالنطق :محل نصب بالفعل، والنون قبلها يف ،مفعول به

 ،ويكرمهما ،ويكرمها ،ن، ويكرمههويكرم ،ويكرمكم ،رمكماويك ،ويكرمكِ  ،ويكرمكَ  ،يكرمنا: ومثل

إياك وإياك بفتح الكاف، وللمتكلم، إيــــانا، و إياي،: ، وضمائر النصب المنفصلةويكرمهن ،ويكرمهم

إياهما للمثنى مطلقا، وإياها، وإياه، وللمخاطب، إياكـــــن، وإياكم، وإياكما للمثنى مطلقــا، وبكسر الكاف، 

 ،يرفع االسم الظاهر: للمجهول يالمبن المضارعإيك نعبد وإياك نستعين، و: نحوللغائب،  ،إياهنوإياهم، و

حيث يحذف الفاعل ويقوم المفعول به مقامه، ويأخذ جميع  ،فيسمى نائب فاعل ،كان مفعوال به يالذ

ضم : أنه يأ ،لللمجهو يمضارع مبن: يحترم ُيحتَرم الناجحون، فيكرم أو، ويـُكَرُم خالدٌ : مثلأحكامه، 

 يالمبن المضارعو (1)،مرفوع بالفعل، ومثله الناجحون ،نائب فاعل: وخالدٌ  ،أوله وفتح ما قبل آخره

                                           
 .للمفعول به حكمان النصب والرفع :ومن الشغب قولهم (1)
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هم ُيكَرمون، : مثل ،فيسمى نائب فاعل ،كان مفعوال به يالذ ،الضمير "محال ال لفظا"يرفع  :للمجهول

 المضارع وتستتر مع وكذلك نون النسوة، الفعل،بمحل رفع  في ،نائب فاعل :فالواو، ُتحتَرميـــــن أنتِ و

 .نحن ُنـــكَرم :حون ،بفتح التاء ،أنتو ،نحنوأنا، و، يهوهو، : خمسة ضمائر

المستقبل، وحكمه البناء على  يء فيما دل على طلب حصول ش: فعل األمر هو ، عمل فعل األمـــر ــــ 

عامل فعل األمر لة، أو حذف النون، وبالسكون الظاهر، أو حذف حرف الع: يما يجـــزم به مضارعه، أ

، يرفع الضمير محال، فيسمى فاعال، أو ينصب االسم فيسمى مفعوال به، وألفاظه مشتقة من ألفاظ يلفظ

اكتبا، : ضمائر المخاطبة فقط، مثل "محال ال لفظا"يرفع وعملــه كتب يكتب اكتب، : مثل، يالماض

، ، واخرجْ اكتبْ : مثل ،بفتح التاء ،أنت: وهو ،ر واحدويستتر معه ضميـَن، واكتبـْ ، ياكتبواكتبوا، و

 اكتب الدرَس، وارم اللعبَة، : مثل ،ينصب االسم الظاهر فيسمى مفعوال به فعل األمر، واستقمووأخرْج، 

 "محال ال لفظا"ينصب  فعل األمرو، بقية األسماءمنصوب بالفعل، وكذا يقال مع  ، مفعول به :فالدرس

محل  يف، فالضمائر مفعوالت بها، وأكرمهم ،هأكرمْ و، ينـأكرمْ : نحو ،يؤمرال  يالذالنصب، ضمير 

 .نصب بالفعل

يرفع الفاعل وينصب ف ،عمل عمل الفعلوغيره من المشتقات، ي اسم الفعل ،ما يعمل عمل الفعل ــ  

 دونك: مرفوع باسم الفعل، ومثل ،فاعل :، فالشبابهيهات الشبابُ  :ومثال عمل اسم الفعلالمفعول، 

ومثال عمل  (1)،باسم الفعلمنصوب  ،مفعول به :واللص ،محل رفع باسم الفعل يفالفاعل مستتر ف ،اللصَ 

مرفوع محال بفعل  ،فاعل :وأثرها طارئ، وسواد ،زائدة :أشدد بـسواد الليل، فالباء: التعجب يفعل

فعول به منصوب بفعل م :واألدب ،ما أجمَل األدَب، فالفاعل مستتر: مضاف إليه، ونحو :التعجب، والليل

قول زيد صحيح، : نحومضاف إليه، ويسمى  ،كون غالبا في جرفي ،ونحوها لمشتقاتاعمل أما ، والتعجب

 .ةياسياء القـــاألسممبحث  يف يكما سيأتبمعنى قال زيد قوال صحيحا، 

 ال القياسيةــاألفععوامل : ملخص

: على وزن، ماض ومضارع وأمر: ى ثالثةما دل على معنى مقترن بزمن، وينقسم إل :الفعل وهو     

نصر ينصر انصر، وضرب يضرب اضرب، وفتح يفتح افتح، وفرح يفرح افرح، وشرف يشرف 

 ،وينصب المفعول ،يرفع الفاعل ،مقيس يعامل لفظ: يالفعل الماض، واشرف، وحسب يحسب احسب

وال  ،ومنه يكون االشتقاق ،وات وكتبُ نحو كتبْ  ،إال مع ضمير الرفع فيسكن أو يضم ،ويبنى على الفتح

، استقام: وغض، وال يزيد على ستة أحرف مثل شدَّ : ومنه المضعف مثل ،ينقص عن ثالثة أحرف

 يعامل لفظ وهو: الفعل المضارع، ووحسب ،وشرف، وفرح ،وفتح ،وضرب ،نصر: وأبوابه ستة

                                           
 .ملها ومعانيهاسماعية تحفظ، ويقاس على ع: ألفاظ اسم الفعل، ووزني التعجب (1)
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والجزم بالجوازم،  وينصب المفعول، وحكمه الرفع بالتجرد، والنصب بالنواصب، ،مقيس، يرفع الفاعل

، والبناء على السكون مع نون النسوةويفهمــْن،  نَّ ـَــالرجال يكتب :مثل ،التوكيد يوالبناء على الفتح مع نون

وينصب المفعول ويبنى على ما  ،يرفع الفاعل ،مقيس يعامل لفظ: فعل األمر وهو، ويسمْعنالنساء : مثل

اسم الفعل وفعال ، و"أو حذف النون ،العلة أو حذف حرف ،السكون الظاهر"، ه مضارعهبيجزم 

هيهات  :األول لامث ،وحكمها البناء ،وتنصب المفعول ،ترفع الفاعل ،التعجب، عوامل لفظية مقيسة

 ـ:أفعل بكذا، وما أفعل كذا، قال ابن مالك: يلثانل ااومث ،وهلــــم

هْ : ـو اسُم فعٍل، وكذاهـ      كشتاَن وصــْه  : ما ناَب عن فعلٍ   ـهْ وم  أو 

 وغيره كـــــــوي وهيهات نزرْ     ْل كآمين كثْر    ـــــــعوما بمعنى افْ 

 ليكَ إذا دونك مْع ــــــــــــــوهك    ل من أسمائه عليَك     ـــــــــــوالفع

 !، وأصدْق بهمـا!أوفـَى خلِيـلْيـنا       .اْنصْبه، كمــــا: َو  أَفـْعـَلْ ـــــوتل

 قياسيـــةاألسماء العوامل 

وتعرف ال حصر لها، ة وكثيرواألسماء ال يصحبه زمـــان،  ،لفظ يفهم منه وحده معنى: هو ــمالسا   

الضمائر، وأسماء اإلشارة، واألسماء : يمعمولة فقط، وه يمنها ما هبالسماع ومن القواميس، 

، ومنها ما ي؟أ: ما عدا م، وما التعجبية، وأسماء االستفهارفرعون مص: نحو يالموصولة، واألعالم إال ف

جوازم المضارع، والمشتقات،  يتقدم ذكرها ف يالتأسماء الشرط الجازمة،  :يعاملة ومعمولة، وه يه

المشبهة  ،المشتقات األسماءعمل  أحدههما :  إلى قسمين العمل من حيثسم تنقووالنكرات، والظروف، 

من إضافة المصدر  ،مضاف إليه :دا، فالكافك زيــضربُ  ييعجبن: المصدر، مثلف   (1)،في العمل بالفعل

: اسم المصدر، مثل، و، تشبيها بأنت ضربت زيدامنصوب بالمصدر ، مفعول به :وزيدا، إلى فاعله

من إضافة اسم  ،مضاف إليه :والكاف ،فاعل يعجب: ن يستحقه، فعطاؤإلى مَ  ك المالَ عطاؤُ  ييعجبن

اسم ، و، تشبيها بأنت أعطيت المالسم المصدرمنصوب با، مفعول به :والمال ، المصدر إلى فاعله

مستتر، فاعله  ،فاعل وهو اسم خبر :وفاهم ،مبتدأ :، أنتالكتابَ  أنت فاهمٌ : وأمثلة المبالغة، مثل ،الفاعل

من  ،مجرور بالمضاف ،مضاف إليه :وأما بال تنوين  فالكتاب  (2)،فاهمٌ تنوين جل أل ،مفعول به :والكتاب

 ألجل وجود نون باسم الفاعل،فنصب رسالة  ،أنتم مرسلون رسالةً : مثلو  ،مفعولهإضافة اسم الفاعل إلى 

                                           
كهيهت وصه ووي بمعنى بعد واسكت وأعجب، وال يحذف، وال : اسم الفاعل: يعمل عمل فعله سبعة: قال ابن هشام (1)

كضارب ومكرم،  وصيغ : يتأخر عن معموله، ويجزم المضارع في جواب طلبه، والمصدر كضرٍب وإكرام، واسم الفاعل
كحسن وظرف : كمضروب ومكَرم، واللصفة المشبهة: واسم المفعول كفعال وفعول ومفعال وفعيل وفِعل،: المبالغة

 .كأكبر وأعلم وأفضل:  وطاهر،  واسم التفضيل
 .السالم، تمنع اإلضافةجمع المذكرنون و ،نون المثنىو ، "أل"والتنوين  (2)
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 بجر رسالة بالمضاف، ومثال صيغ المبالغة  ،مرسلــو رسالةٍ  :أنتم: فلو حذفت النون فإنك تقول، مرسلون

، مرسلون ونصير وشراب : فالفاعل ضمير مستتر في، اللبنَ  والقط شرابٌ  ،الصديقَ  أنت نصيرٌ : قولنا

: ومثل ،مرفوع باسم المفعول سد مسد الخبر، نائب فاعل :، فالحقالحقُ  ما مغلوبٌ : اسم المفعولمثال و

الصفة المشبهة، ، ومضاف إليه  من إضافة  اسم المفعول إلى نائب فاعله :، فالخاطرالخاطرِ  أنت مجروحُ 

من أسامة،  زيد أعلمُ : ، مثلاسم التفضيلو، مرفوع بالصفة المشبه ،فاعل :ـه، فوجهوجهُ  زيد حسنٌ  :مثل

من إضافة   ،مضاف إليه :فالبنات  ،زينب أذكى البناتِ  :مرفوع باسم التفضيل ونحو ،مستتر: أعلمفاعل ف

 "من حيث االشتقاق" الخالصة أن ما فيه رائحة الفعل، فالبناتُ  تِ ــذكي :كأنه قيل ،اسم التفضيل إلى فاعله

: مثل النكرات،ف  ،العامة األسماءوالقسم الثاني عمل  عمل،في ال فعلحيث يشبه بالعمل عمل الفعل، 

 :نحو  ،نمعنى مِ على أو  ،زيدٍ  كتابُ : نحو ،على معنى الالم ،تجر المضاف إليه رحلة، وثوب، وكتاب، 

مجرور بالمضاف، وكذلك  ،مضاف إليه :رحلة الصيف، فزيد :نحو ،يمعنى فعلى  أو، ثوب حرير

بمعنى كثير من السمك كائن  البحر،  يف  نحو كم سمكةٍ  ،كم الخبرية ومن ذلك تمييز حرير والصيف، 

 :البحر يوف ،مجرور بالمضاف ، م الخبريةـــــتمييز ك ،مضاف إليه :وسمكة ،مبتدأ :فكم ،البحر يف

، انايبيـلأحب على لياله، و يكل يغن: ، وقد تعمل المعرفة الجر مثل، الخبريةكم :بمقدر خبرمتعلقان 

كل، : منها ،أسماء مخصوصة مالزمة لإلضافة، وهناك عبلة عنترةقصة ون مصر، وفرعتاريخ و

 :رجلمبتدأ، و: فكله مقترنان، وعملِ  كل رجلٍ : سوى، مثلوغير، وكلتا، و كال،وذو، و، يأوبعض، و

، لكل خبر :ومقترنان ،مضاف إليه :والهاء ،على رجل معطوف :وعملِ  ،مجرور بالمضاف ،مضاف إليه

، ومن ذلك مخادعون والجماعة الجمع مخادع، :بتقدير ،وبعضهم طيبون مخادع،ناس بعض ال: ونحو

، وهي الظروف ألفاظ سماعية تحفظ وال يقاس عليها، والقياس على عملها ومعانيهاف  ،ـروفــالظأيضا 

: تحت، مثلوفوق، وخلف، ولدى، وعند، وبعد، وقبل، : منها ،ظروف مخصوصة مالزمة لإلضافةإما 

،  متعلق المضاف إليه يفالظرف عمل الجر ف ا خالد، والعصفور فوق الشجرة، ـــلم، ولدينعند زيد ق

: ال أكاد أغص بالماء الفراتـــقب وكنتُ وقولهم ، كائٌن عند، وكائٌن فوق: بمقــــدر خبـــــر المبتدأ، أي

 الظرفيةعلى  ومنصوبة مرة، حيث تكون مضافة ،ظروف مخصوصة غير مالزمة لإلضافة، وإما قليل

يوم الخميس طيب، : إذا، مثلوإذ، ومع، ومساء، وصباح، ووقت، و ساعة،ويوم، : منها: مرة أخرى

ووقتا جميال،  ك من ذهب،ـــــووقتصباحنا مبارك، وصباحا ومساء، : مثلووانتظرتك يوما كامال، 

 . معنى في المستقبل، بأبدا، بمعنى أتركك إلى غد، ولن أنساك غداوإلى اللقاء معا،  في السوق كمارأيت
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 ملخص األسماء القياسيـة

ضم اسم إلى آخر : يهاإلضافة وسواء كانت مشتقة أو سماعية،  ،تجر المضاف إليه :األسماء القياسية 

 ،وال ،التنوين :ويحذف ألجل اإلضافة ليس على سبيل الخبر وال التبعية،، ين أو فعلى معنى الالم أو مِ 

 ـ:قال ابن مالك  الجملة، يحسب موقعه ف: نفسهجمع، وحكم المضاف المثنى والي ونون

 مضافا أو مجـــردا أو مـَع ألـْ        ْق في  العمـْل  ـــبفعله المصدر ألح

 إْن كان عن ُمضـــــيِّه بمعـزلِ      ي العمــــــــِل    ـــكفعلِه اسُم فاعٍل ف

اٌل أو ِمفع  بديــلُ   فــــي كثرة عن فـاعلٍ        ال أو فعــــــــــوُل  ــــفع 

 يعطى اسَم مفعوٍل بـال تفاضلِ        ــِل  م  فاعــــــــــوكلُّ ما قرَر اِلسْ 

 وبعض ذا قد يأتي لفظا مفردا       ـدا  اِء يضاف أبــــــوبعض األسم

 م يصلح إال ذاك والالَم خذالـــ      والثاني اجرْر وانِو ِمن أو في إذا  

 اُت أيضـــا وعلُ ــودوَن والجه        ـُب أولُ ُر بعـُد حســــــكغي قـــبلُ 

 .الزائدة في اإلعراب السماعية يعوامل المعانــ

التي تنشأ من مصاحبة الحروف لألسماء واألفعال،  والداللة ،المضمون والفحوى: معانيالمقصود بال   

بعضها  ظ،ـــتحف ،ألفاظ سماعية: والحروفغيره، معنــى إال بانضمامه إلى لفظ ال يفهم منه : هو الحرفف

ولكنه يدل  ،شيئا ه في غير كحروف الجر، كما تقدم، وبعضها ال يعملويدل على معنى،  ،غيره ييعمل ف

حروف المشبهة الو، نحو توكلت على هللا، حروف الجر: في غيرها تعمل يالحروف التف، على معنى

 وجوازم نحو يا عبد هللا، ونواصب ،عالم، وأحرف النداء نحو إن زيدا ،إن وأخواتها: يبالفعل وه

، ال، مع األسماء واألفعال: مثل ،أخرىتارة تعمل تارة وتهمل التي حروف ، والكما تقدم ،المضارع

دل على أن ت ي، التكتاء التأنيث الساكنة ،، بل تشير إلى ألفاظفي غيرها شيئا ال تعملالتي حروف وال

: مستقبل، أو تشير إلى معان، مثللا يعلى أن حدوث الفعل ف النتد اللتان وف، والسين وسمؤنثلفاعل ا

لق عناية خاصة، فلم توضح توضيحا يجعلها يلم  غير أن بيان الحروف الزائدة في اإلعرابوهل،  ،قد

 يوضحواالعوامل والمعموالت، ولم في العلماء على تفصيل القول  اعتمد  فقد ،بارزة للمتعلمين

أهميتها في  فيعملها والمتعلم في يشك  ، حيث، والتباسها بغيرهافهمها فيما سبب صعوبة المهمالت، م

لم يطلبها عامل التي و خرىاألكلمات الأواخـر  فيال تؤثر  تيال ،نيالمعاأدوات من ف، اإلعراب
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، وإال ،أال، والتفسيرية ،يوأ، وأل، والهمزة، األلف  :ال محل لها من اإلعراب: ، ويقال فيهاإلعرابها

: مثل: حروف العطف، وللتذكرة والوعيد هوهـ، لزجر البغل، عدس: أسماء األصوات مثل، ووإما، وأما

، الفعل الماضيمن عالمات  يوه ،وتفيد تأنيث الفاعل، تاء التأنيث الساكنة، والواو والفاء وثم، وأو

عم؟، : مثل ،تصلة بمـاالحروف والظروف الم، ووكال، وال، و إيه، وبلى، نعم: مثل ،حروف الجوابو

ويفيدان االستقبال ويدخالن على ، وسوف، السينو (1)،وعندما، وبينما، اـوليتم، وإنما، ربماوبم؟، ولم؟، و

وتفيد التحقيق مع ، قد، وو علمــــه النحو : مثل ،أو العماد ،ضمير الفصل، وفهما من عالماته ،المضارع

إن زيدا : ، والالم المزحلقة، نحوخالدمثل لــزيد أكرم من ، الم االبتداء، ووالتقليل مع المضارع يالماض

لو جاء زيد : مثل، شديد، والالم الرابطـة لجواب الشرطـــولكن األمر ل: والالم الزائدة، مثل ،فاهمــــل

ونا ن، والنافية: ، وإنْ وال، النافيتان مع األفعال، ما، ووهللا أل كتبـن: والرابطة لجواب القسم  مثل ،كرمتهأل

، والخفيفة الساكنةــــمثل زيد يكتب، الثقيلة المشددة: التوكيد وتفيد سالمة النطق بالفعل ، نون الوقاية، ونَّ

 هذا، وهكذا، :، فيوهاء التنبيه ،هـل، واسمعني، ويا زيد يويكرمن، يزيد أكرمنِ  :مع ياء المتكلم، مثل

ـاأليام  بـجاء زيد، وكفى  إنقائم، وما  كانَ زيد  :الزوائد مطلقا، مثل، وويأيتها، ويأيها ،وهاتان ،وهذان

 .واعظا

 

.  

 

 

 

 

 

                                           
مما : ن، وفي، نحوتوصل ما، االسمية الموصولة بمن، وعيحذف ألف ما، الستفهامية مع حروف الجر مع الوصل، و   (1)

كأنما، وبرب : طالما، وتوصل ما، بإن وأخواتها نحو: بقل، وطال، وكثر، نحو: وعما وفيما، وتوصل ما، الحرفية الكافة
عما قليل، وبأدوات الشرط نحو كيفما،  : ربما وحيثما، وتوصل ما، الحرفية الزائدة بمن، وعن، نحو: وبالظروف، نحو

: فتوصل مطلقا:  السيما، أما َمن: بـكل، ومثـل، وريث، وتوصل ما، مطلقا بســيَّ نحووتوصل ما، الحرفية المصدرية 
ِمن : فيمن ترغب؟، وتكتب مفصولة  نحو: ممن، وعمن،  وتختص من، االستفهامية، بوصلها بفي، نحو: بمن، وعن، نحو
 .   َمن هؤالء ترغب؟
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   يالباب الثانـ

 املعمـــــــوالت  اإلعرابية 

مجيء آخـر الكلمة على وجه : عند النحاة يهي ما تقع حيث تقع العوامل، وه: المعموالت      

، يقتضي ذلك الوجه، ميأو عـدمخصوص من اإلعراب أو البناء، بموجب عامل لفظي أو مقدر، وجودي 

لفظا أو تقديرا أو محال، بسبب عامل يقتضي : ألفاظ مضبوطة اآلخر: هيفالمعموالت في اللغة العربية 

 .والمجزومات، المجرورات، والمرفوعات، والمنصوبات، هيذلك الضبط،  أو 

 .المجرورات: أوالـــــ  

 .والتبعية ،والمضاف ،بالحروف المجرورات

اء المجرورة ثالثة أنواع، مجرورات بحروف الجر، ومجرورات بالمضاف، ومجرورات األسم    

جرور بحرف الجر وعالمة جره ظاهرة م: اسم وإعرابها   (1)بسم هللا الرحمن الرحيم،: بالتبعية، مثل

صفة هلل، : مجرور بالمضاف، وعالمة جره ظاهرة تحت الهاء، والرحمن: هللاتحت الميم، ولفظ الجاللة 

بحرف من حروف  االسم المسبوقف صفة ثانية هلل تعالى،: يمجرور بالتبعية وعالمة جره ظاهرة، والرمج

أو  ،أو المقـــــدرة ،الكسرة الظاهرة :ويسمى مجرورا بحرف الجر، وعالمة جره إما ،حكمه الجر :الجر

: نحو ،لظاهرةالكسرة ا المجرور بحرف الجر وعالمة جرهف، أو البناء في محل جــر ،ما ناب عنها

 ،درةالسم المجرور بحرف الجر، وعالمة جره الكسرة المق،  وانظرت إلى زيٍد وإلى البناِت وإلى اإلبلِ 

االسم المجرور بحرف الجر، وعالمة جره ما ناب ، ويوإلى صديق يوإلى القاضنظرت إلى عيسى : نحو

وإلى  ،ينَ وإلى الناجحِ  ،ن وإلى البنتينلديْ وإلى الو ،نظرت إلى أبيك: نحو "الياء أو الفتحة": عن الكســـــرة

 ،إليك نظرتُ : نحو ،محل جر ياالسم المجرور بحرف الجر، وعالمة جره البناء فو ،سعاَد وإبراهيمَ 

، وإلى خمَس عشرَة طالبةً  ،طالبا عشرَ  وإلى ما كتبت، وإلى خمسةَ  ،وإلى هذا وإلى التي نجحت ،وإليهم

 :المذكورأو بشبه الفعل، سواء كان مذكورا أو مقدرا، فمثال ان بالفعل تعلقمأنهما والمجرور  وحكم الجار

أو زيد مستقر ، في الدار استقرزيد  بتقدير ،زيد في الدار: قدرالم وأنت ناظم للشعر، ومثالكتبت بالقلم، 

 :ديروالتق ،بالرفاء والبنين: ونحو ،يبأب أفديك: والتقدير ،أنت يبأب: نحو ،وهناك حذف سماعيفي الدار، 

                                           
البداية باسم هللا، فالجملة : نحو ،ة فعلية ابتدائية، أوتقديره اسماأبدأ باسم هللا، فالجمل: يمكن تقدير المحذوف فعال نحو (1)

هذا جحر : مثل: غريبة شاذة سمعت من بعض العربمجرورات وهي  غير المجرورات الثالثة  وهناك اسمية ابتدائية، 
زيد قائما وال  نحو ليس: ضب خرٍب،  بجر خرب  لمجاورة المجرور، والواقع أنه مرفوع صفة لجحر، ومثل الجر بالتوهم

 .ليس بقاعد، لذلك ال يغلط من يستعمل  ذلك بمعنىقاعٍد،  بكسر الدال على توهم  حرف جر، 
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ما هي على فهي مبنية : الحروف نفسها ، أما حكم هللاوأقسم  :والتقدير، وهللا: ، ونحوبالرفاء تزوجت

، بمعنى لم يطلبها ال محل لها من اإلعراب اى أنهلع من كسر، أو فتح،  أو ضم،  أو سكون،  عليه،

  .عامل

حكمه  ،االسم المسبوق بظرفها بالمضاف على معنى الالم، أو من، أو في،  منالمجرورات األسماء و  

أو ما ناب  ،أو المقدرة ،إما الكسرة الظاهرة :ويسمى مضافا إليه، مجرورا بالمضاف، وعالمة جره  الجر

، عند زيٍد كتاب: نحو ،المجرور بالمضاف وعالمة جره الكسرة الظاهرة، فأو البناء في محل جر ،عنها

المجرور بالمضاف وعالمة جره الكسرة المقدرة وة، وفوق الشجرة عصفور، وأمام الكلية سيارات كثير

المجرور بالمضاف وعالمة جره ما ناب عن الكسرة ، وخلف النادي مسجد، وعند عيسى كتابٌ  :نحو

: نحـو ،المجرور بالمضاف وعالمة جره البناء في محل جر، لدى سعاد كتاب، وعند أبيك ضيفٌ : نحو

أو بشبه  ،تتعلق بالفعلنفسها فالظروف وعندها إخوة، أما ، مع هؤالء سيارة، وكراسةك ـم، ومعـعندي قل

كتبت تحت  :المذكورالعامل فمثال وحكمها النصب على الظرفية، أو مقدرا،  ،سواء كان مذكوراالفعل، 

كائن  زيدبمعنى وأنت مع الحق،  زيد خلف الشجرة،: وأنت جالس فوق الكرسي، ومثال المقدر، السطر

جعل هللا  :رصباح الخير، والتقدي: نحو ،وهناك حذف سماعيمع الحق، خلف الشجرة، وأنت كائن 

، ومن المجرورات انطلق ، أوأتركك :أي ،صباحك صباح خير، ومثله مساء الخير، ونحو مع السالمة

آخر بمعنى الالم أو من أو في، السم المسبوق باسم ابالمضاف المجرورات بأسماء مشتقة وغير مشتقة، ف

أو  ،أو ما ناب عنها ،أو المقدرة ،الكسرة الظاهرة: وعالمة جره إما ،مضافا إليه ويسمى ،حكمه الجر

وهؤالء موظفو المدرسة، وهذا  أنت صانع المعروف، وهما صانعا المعروف،: نحو ،البناء في محل جر

وكل ما قلته صحيح،   يذاكر،الذي  جزاء النجاحووهو ابن أبي زيد، كتاب مصطفى، وهذا منزل أبيك، 

 ،كبير علىٍ  كتابُ : بحسب موقعه في الجملة، فيكون مبتدأ مثليكون  ،م المضاف نفسه من اإلعرابحكو

 رأيت هاللَ  :أو مفعوال نحو، معلم الحسابجاء : نحو ،الوطن، أو فاعال خالد شاعرُ : أو خبرا مثل

 :باإلضافة نحومجرور أو  ،السيارة نظرت إلى صاحبِ  :نحو ،أو مجرورا بحرف الجر ،رمضانَ 

 عندى خمسُ : حكمه الجر نحو :تمييز األعداد المفردة والمئات وكم الخبريةو ،زيدٍ ُة خلَف منزِل مدرسال

 .عم هللا تعالى بها علينانلنعم أاكثير من  بمعنىها علينا، بأنعم هللا  كم نعمةٍ و ،ومائة قلمٍ  كراساتٍ 

إذا تجاور لفظان ــ ف أو بدال، فة، أو معطوفا، أو توكيدا، تسمى ص المجرورات بالتبعيةواألسماء   

، أو توكيدا له، أو بدال معطوفاأو  المجرور،  صفة  لألول :يوكان الثان ــوجه من الوجوه  يمتشابهان ف

أو  ،أو توكيدا ،أو معطوفا ،صفة: حكمه الجر بالتبعية لما قبله، ويسمى حسب نوعه :يمنه، فإن اللفظ الثان

  :نحو ،محل جر يأو البناء ف ،أو ما ناب عنها ،أو المقدرة ،هرةالكسرة الظا: بدال، وعالمة إعرابه

مضاف إليه،  :مجرور بحرف الجر، والكاف :نظرت إلى صديقك العاقل نفسه زهير ثم أبيك، فصديق

 يمجرور بالتبعية، وأب ،بدل: توكيد مجرور بالتبعية، وزهير: مجرور بالتبعية، ونفسصفة، : والعاقل
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مضاف : ألنه من األسماء الخمسة، والكاف ،وعالمة جره الياء ور بالتبعية،مجر "ثم" بالحرفمعطوف 

جنود النظرت إلى األغبياء الحمقى، وإلى زيد القاضي، وإلى : ، ونحومحل جر بالمضاففي  يمبن ،إليه

األعادي، ونظرت إلى موسى وعيسى، وانظر إلى زينَب وليلى، وانظر إلى أخيك عيسى، وانظر إلى 

 .لتيهماكاالثنتين ين والناجحات، وانظر إلى المسألتين هؤالء الناجح

  .المرفوعات: ثانياـــــ  

 .وخبره ،المبتدأ :باالبتداءالمرفوعات 

ونائبه،  ،وخبره، والفاعل ،المبتدأ: وثامنها المضارع المجرد، وهي ،سبعةالمرفوعات األسماء     

، والمضارع إذا تجرد من نواصبه رفوعاتوتوابع الماتها، وأخبار إن وأخواتها، وان وأخكوأسماء 

 ،مرفوع باالبتداء ،ويسمى مبتدأ حكمه الرفع، أو مقدر يلم يسبقه عامل لفظ يالذ ماالسفوجوازمه، 

 فمثال المبتدأ، محل رفع فيأو ما ناب عنها، أو البناء   ،أو المقدرة ،الضمة الظاهرة: وعالمة رفعه

 والرجالُ  ،ناجحاتٌ  والبناتُ  ،قائمة وسعادُ  ،قائم محمدٌ : لظاهرةرفعه الضمة اعالمة المرفوع باالبتداء و

 ،وهدى قائمة ،مصطفى قائم: الضمة المقدرةرفعه عالمة ، ومثال المبتدأ المرفوع باالبتداء وناجحون

، ومثال المبتدأ المرفوع ك درهمٌ وبحسبِ  ،موجود صادقٍ  ورب  رجلٍ  ،صادق يوصديق ،حاضر يوالقاض

 ،أبوك حاضرمخلصون، والمعلمون : أو األلف ،الواو ،ما ناب عن الضمةرفعه عالمة باالبتداء و

 ،معلمةا ـــأن: نحو ،محل رفع في البناء رفعهعالمة ومثال المبتدأ المرفوع باالبتداء و ،والولدان ناجحان

   .رمون، وأنتم حاضرون، وهي مهذبة، وهم مهندسون، وهذا أخوك، وهؤالء محتنحن معلماتو

مرفوُع باالبتداء أيضا، وعالمة رفعه  ،ويسمى خبرا ،حكُمه الرفع: المبتدأ فائدة الذي تتم به مع الجزءو  

 ءمثال الخبر المرفوع باالبتداف ،الضمة الظاهرة، أو المقدرة، أو ما ناب عنها، أو البناء في محل رفع: إما

مثال الخبر المرفوع وطال، والبنات ناجحات، والرجال أبأنت طالب، وهي معلمة، : وعالمة رفعه ظاهرة

ولي ديني، ومثال ، هــذا راعووهذا مصطفى،  هذه عصا، :نحو ،الضمة المقدرةباالبتداء وعالمة رفعه 

ومثال ، وزيد ذو مال، زيد وخالد قائمان :نحو ،ما ناب عن الضمة الخبر المرفوع باالبتداء وعالمة رفعه

، وزيد هذا هو، وهؤالء الذين فازوا: نحو ،محل رفع يف ،الخبر المرفوع باالبتداء وعالمة رفعه مبني

في تبادل ع بين المبتدأ وخبره ـــويق ، وأنت أبوك شاعر، والحمد هلل، وفوق كل ذي علم عليم، كتب

 ينف ولم يتقدمه ،وغير مضافة موصوفةغير  ،إذا كان المبتدأ نكرةف المواقع من حيث التقديم والتأخير،

المبتدأ ضمير يعود على  يالدار رجل، وكذلك إذا كان ف يف: مثل ،ه عن الخبررـــيجب تأخي: وال استفهام

: مثل ،ر الخبر إذا كان الخبر جملةويجب تأخي، لُـهايوك سعادَ خو ها، وأـُــعين حبيب لءُ ـــم: مثل ،الخبر

 ، مع زيدٍ  غريبٌ  رجلٌ : نحو يويجوز التقديم والتأخير فوسعاد أبوها معلم، وأنت تقوم، زيد سافر، 
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يجب تأخيره  ،أو الذم ،المخصوص بالمدح، أما دـــــــزي السيارةفي : نحوو ،الدار؟ يهل رجل ف: نحوو

، فالجملة وحبذا الصدق، ونعم رجال خالدٌ  ،الكذبُ  ، وبئس الخلقُ زيدٌ  نعم الرجلُ : نحو ،عن جملة الخبر

كانت ألفاظ الصدارة ت، وإذا مؤخرا ، والمخصوصات مبتدآتمقدم ييز خبرـمن الفعــــل والفاعل والتم

ما و ،؟عندكن مَ و ،ن سافر؟مَ و ،؟من رجلٌ : مثل ،أعربت مبتدآت :لهاأعرف من األلفاظ المصاحبة 

إذا ، ون يعمل خيرا يلق خيراومَ   ،وكم دينارا عندك؟  ،جدال الناسما أكثر و ،ما فوق الشجرة؟وبيمينك؟ 

  ،ما الكتاب؟و ،ن زيـٌد ؟مَ : أعربت أخبارا مثل :لهاحبة كانت ألفاظ الصدارة أقـل معرفة من األلفاظ المصا

داللة أحدهما على تبادل في بين المبتدأ والخبر ، كما يقع ن القــادم؟مَ و ،متى نصر هللا؟و ،كيف زيد؟و

ف، خبر لمبتدأ محذووإعرابه صحيح، : عن اآلخر، نحــو يداللـــــة السؤال على أحدهما تغناآلخر، ف

مصطفى،  :قولك فحذف المبتدأ، ونحو زيد صحيح،: المرادو ،كيف زيد؟: ال تقديرهسؤ عن جوابألنه 

، مصطفى يمع والمعنى ،ن معك؟مَ : سؤال تقديره جواب عنمبتدأ خبره محذوف، ألنه وإعرابه 

على السكون ال  يحرف جواب مبن، وإعرابها الجواب ينعم، ف: نحو ،ية حروف اإليجاب والنفــــداللو

هل أنت ، وذلك جواب عن سؤال أنا طالب :عراب، والمبتدأ والخبر محذوفان تقديرهمامحل له من اإل

، يصبر :، والمبتدأ محذوف تقديرهصفة :وجميل ،خبر :صبر جميل، فصبر: ة الحال نحوــداللو طالب؟،

  ،معطوفبالجر، أو بالرفع : مضاف إليه، وصنعة: مبتدأ، ورجل: ه، فكلكل رجل وصنعتِ : ونحو

لوال المطر : كما يحذف الخبر بعد لوال، نحو، مقترنان :والخبر محذوف تقديره ،ضاف إليهم :الهاءو

أكرمه، ومصطفى : نحوو ،أقائم زيد؟: ة القواعد النحويةــــداللمثال وألتيتك، بمعنى لوال المطر موجود، 

بره محذوف خ ،مبتدأ :مصطفىوسد  مسد الخبر،  :فاعل :وزيد ،مبتدأ معتمد على االستفهام :؟قائمف

باسم هللا : نحووجملة تفسيرية،  يفه ،إنشائية طلبية ال يصح اإلخبار بها :وجملة أكرمه ،ضيف :تقديره

تقديره هو،  وال يجوز  ـــ  على نية قطع الصفةــ خبر لمبتدأ محذوف برفع الرحمن، ، الرحمُن الرحيمُ 

زيد  : دد المبتدأ، وتعدد الخبر، نحوويقــــع تع ، بل الرفع أو النصب ،كسر الرحيم بعد رفع الرحمن

 :زيد وخالد وزهير ناجحون، فزيد مثلهخبر، و :وطالبان ،معطوف :وخالد ،مبتدأ :زيد: وخالد طالبان

وشاعر  ،مبتدأ فأبوك : شاعر حكيم أبوك: ، ونحوخبر :معطوف، وكذلك زهير، وناجحون :وخالد ،مبتدأ

 :يوأعجم ،خبر :يوعرب ،مبتدأ :، فالمسلمانيوأعجم ي  وحكيم خبر ثان، ونحو المسلمان عرب ،خبر أول

  .شتاءفي ال، ومثل الرمان حلو حامض، والجو بارد ممطر معطوف

 .كان، وكاد، وظن، وأخواتهاب، سماعيةباألفعال ال اتالمرفوع

ً  ،أو إحدى أخواتها حكمه الرفع، ويسمى اسمها "كان" المبتدأ في الجملة االسمية إذا دخلت عليه    مرفوعا

اسم فمثال  :محل رفع يأو البناء ف  ،أو ما ناب عنها ،أو المقدرة ،الضمة الظاهرة: بها، وعالمة رفعه
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وأصبح ،  قائمةً   وكانت فاطمة ،قائماً  كان زيدٌ : نحو ،وعالمة رفعه الضمة الظاهرة ،مرفوع بهاالكان 

وعالمة رفعه الضمة المقدرة،  ،بهامرفوع الاسم كان ، ومثال مؤدباتٍ البنات ُ وما زالتِ   متساوين، الناسُ 

اسم ومثال قاضيا، وما زال صديقي  مهدي هاديا،كان عيسى قائماً، وكانت نجوى صابرة، وأصبح ال: نحو

معلمون ناصحين، ، وكان الكان أبوك حاضراً  :نحو ،وعالمة رفعه ما ناب عن الضمة ،مرفوع بهاالكان 

مازال هذا  :في محل رفع ،وعالمة رفعه البناء ،بها مرفوعالاسم كان ومثال وظل الولدان في الفصل، 

ضمائر الرفع المتصلة أسماًء وتعرب غضبا، وليس هؤالء متساوين، وأصبج الذين امتحنوا ناجحين، 

 ،ومع المضارع خمسة، ضميران يا، ويستتر مع الماضـــ  ُت، وكنــكن :نحو ،لكان أو إحدى أخواتها

 :مثل ،أحكام دقيقة ، ولكان وأخواتها كن عاقالً : نحو، ت بفتح التاءوهو أن ،ويستتر مع األمر ضمير واحد

زيادتها بين الشيئين مثل وبمعنى إن وجد مال فخذه،  فخذه،: كان مالٌ  إنْ : نحو ،اكتفائها بمرفوعها

 خيراً فخيٌر، وإنْ  إنْ  ينال العاملُ : نحو ،جواز حذفها مع اسمهامثل سعيد كان عالم، و: نحو ،المتالزمين

في كما إن كان فعله خيراً فجزاؤه خير، وإن كان فعله شراً فجزؤه شٌر، وغير ذلك : اً فشٌر، أيشر

حرفان يعمالن وهما  ،النافية للوحدة ،وال ،الحجازية ،ماب فيعرفان ،الاسم و ،مـااسم وأما  ،المطوالت

بل  ،غائبا ال طالبٌ : وأخاك، ونح ما زيدٌ : ليس، يرفعان االسم وينصبان الخبر، نحو: عمل الفعل الجامد

ويكون خبرها جملة  اءهاكاد وأخواتها، بأنها ترفع اسموهي ، ويحكم ألفعال المقاربة والشروع، طالبان

 ،ويسمى اسمها، أو إحدى أخواتها حكمه الرفع "كاد" الجملة االسمية إذا دخلت عليه يالمبتدأ فففعلية، 

: نحو ،محل رفع يأو البناء ف ،أو ما ناب عنها ،رةأو المقد ،وعالمة رفعه الضمة الظاهرة ،مرفوع بها

، وكذلك يحكم لظن ا يلعبانــــ، وأوشك المجاهدون ينتصرون، وطفقييغرق، وكاد عيسى يبك كاد زيدٌ 

 "فاعال"أو إحدى أخواتها يسمى  "بظن" االسم المرفوعفبأنها ترفع اسمها، وتنصب مفعولين، وأخواتها 

، وحسب قاضياخالدا غائبا، وزعم عيسى زيدا  ظن زيدٌ : ب نوعه، نحووعالمة رفعه حس، مرفوع بالفعل

 .، وأنبأني زيد االمتحان سهالسهال ت االمتحانَ ـنافعا، وزعم  ذو المال البخلَ 

          .وأخواتها إنبالحروف السماعية،  اتالمرفوع

خبرها مرفوع بها،  :ويسمى ،حكمه الرفع ،أو إحدى أخواتها ،بإنَّ  الجملة االسمية المسبوقة يف الخبر   

 ،خبر إنَّ  مثال، محل رفع يأو البناء ف ،أو ما ناب عنها ،أو المقدرة ،وعالمة رفعه الضمة الظاهرة

 ، خبر إن ، ومثال كثيرة، وإن العلوم رحيمٌ  عاقلٌ زيداً  إن: وعالمة رفعه الضمة الظاهرة ،مرفوع بهاال

، ، ولعل هذه البنت ليلى، وإن هذه عصاأفعىزيدا  كأنَّ : ه الضمة المقدرةـــوعالمة رفع ،مرفوع بهاال

 ناجحان، كما ، وليتن ناجحانإن الولديْ : وعالمة رفعه ما ناب عن الضمة ،مرفوع بهاال، ر إنــخبومثال 

: محل رفع يف ،مرفوع بها وعالمة رفعه البناءال، خبر إنومثال وإنهم لناجحون، وإن أباك ذو فضل،  
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 بتقدير ،الدار فيزيدا ليت الشباب يعود، وإن وولعلهم يكتبون، زهيرا هو الفائز، لعل و ك الذي فاز،إن

وال حاضرا االمتحان  ،الخير مذمومٌ  يال ساعيا ف :، نحوالنافية للجنس ،ال، وأما خبر الدار يف استقر

 يف ال شكَّ  :أبدا، ونحو موجودٌ  ال رجلَ : نحو ،فال ينون، الفتح علىال، النافية للجنس  اسم يويبنراسب، 

ال إله إن هللا، : ، ونحوال شك موجود في ذلك، وال غالب موجود غير هللا: أي، إال هللا وال غالبَ  ،ذلك

 .بدل من ضمير مستتر في خبر ال، المقدر: بمعنى ال إله معبود بحق غير هللا، فلفظ الجاللة هللا

   .الفاعل، ونائبه ،قياسيةال باألفعال اتالمرفوع

وعالمة  ،مرفوع بالفعل ،حكمه الرفع، ويسمى فاعال :أو أمر ،أو مضارع ،سبوق بفعل ماضاالسم الم   

مرفوع اللفاعل ، فامحل رفع يف  ،أو البناء ،أو ما ناب عنها ،أو المقدرة ،الضمة الظاهرة: رفعه إما

 صر، وجاء نوجاء زهيرٌ  ،جاءت زينبُ نحج الطالب، و: نحو ، وعالمة رفعه الضمة الظاهرة ،بالفعل

: يأ ،وكفى باهلل وكيال: وعالمة رفعه الضمة المقدرة ،مرفوع بالفعلالالفاعل  هللا، وأتاك الربيع، ومثال

 ،مرفوع بالفعلالالفاعل ، ومثال وجاء القاضيذهبت نجوى، وكيال، وكتب مصطفى درسه، و هللاُ  كفى

ب الناجحان، وحضرت ، وفرح الفائزون، وغاجاء ذو الفضل :نحو ، وعالمة رفعه ما ناب عن الضمة

: محل رفع يف ،وعالمة رفعه البناء ،مرفوع بالفعلاللفاعل الناجحتان، وجاء هذان اللذان نجحا، ومثال ا

تعرب  ،ضمائر الرفع المتصلة، ويفتح هؤالء الباب، ونجحتْ  يالت رجال، وجاءتْ  عشرَ  جاء خمسةَ 

، كتبواوا، وتكتبين، ن، ويكتبون، ويكتبْ وكتبنا، وكتْبن ،كتبـــــتُ : نحو ،محل رفع بالفعل يف ،فواعل

هو،  :ضمائر المضارع خمسةالفعل مع يستتر و ،يهوهو،  :ضميران يالماضالفعل ويستتر مع ، كتبيوا

استقم، : ، مثلبفتح التاء ،أنت: األمر ضمير واحدفعل مع يستتر و ،أنت بفتح التاءونحن، و ،أناو، يهو

أحكام  وللفاعلوالتقاء الساكنين،  فألجل نون التوكيد ،"، وليقولُن  ن  لتسمعُ " :نحو يأما حذف واو الجماعة ف

يجوز ، وسعاد ، وبانتْ نحو هند نجحتْ  ،إذا كان الفاعل مؤنثا ،إلحاق تاء التأنيث بالفعلمنوعة، فيجب 

: نحوو ألن التأنيث مجازي وليس حقيقي،الشمس،  ت الشمس وطلعطلع: إلحاق تاء التأنيث بالفعل نحو

دان، ويكتبون ــنجحا الول: نحو ،يجوز ذكر فاعالن قدالعرب، ألنه جمع تكسير، و توقال ربالع تقال

: يأ ،أن تقول ييعجبن: نحووالفعل، أن المصدرية  يكون الفاعل مصدرا مسبوكا من، والطالب الدروس

فعل  فاعل،  ونفعني شرُحك: نفعني ما شرحَت، أي: نحو، المصدرية ،ك، وكــذلك مع ماـُـيعجبنى قول

يجب تأخير الفاعل عن الفعل، و، اكتب واكتبي، واكتبا واكتْبن واكتبوا: ، مثلاألمر ال يكون إال  ضميراً 

الفاعل بعد أداة   يءمج يوه ،مسألة واحدة ييحذف عامل الفاعل ف، وب تقديم المبتدأ على الفعلــكما يج

إذا  :يفسره ما بعده، أيمحذوف بفعل  ،فاعل مرفوع: إذا المرء لم يكذب فهو جليل، فالمرء: نحو ،الشرط

: نحو ،يجب تقديم الفاعل عن المفعول به، وتفسيرية :المذكورة لم يكذب: ، وجملةالمرء لم يكذب لم يكذب

ألجل وصـل واو ، هم أكرمـوك: ضرب موسى عيسى، لعـــدم معرفة الفاعل بعالمات اإلعراب، ونحو
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يعود الضمير  ي، لكهقومُ  الكاذبَ  ال ينفعُ : نحوفي   ،هبعول يجب تأخير الفاعل عن المف، والجماعة بالفعل

الفعل أكرمك زيٌد، ألجل اتصال : نحوفي وفال يصح ال ينفع قوُمه الكاذَب، اللفظ،  يعلى متقدم ف

: نحوإذا دل على أحدهما دليل، وتأخيره عنه ، يجوز تقديم الفاعل عن المفعول بهو ،بالضمير المفعول به

   .الحلوى نجوىوأكلِت  ،الصغرى الكبرى وأرضعتِ  ،وضربْت يحيى ليلى ،موسىزيداً ضرب 

، وهو ماضم للمجهول نيمب يبفعل ماضالمسبوق  االسمومن مرفوعات األسماء أيضا، نائب الفاعل، ف  

، حكمه ، وهو ما ضم أوله وفتح ما قبل آخرهللمجهول يأو فعل مضارع مبن ،أوله وكسر ما قبل آخره

أو ما ناب  ،المقدرةأو  ،رفعـــه الضمة الظاهرة مرفوع بالفعل، وعالمة ،ائب فاعلن :ويسمى ،الرفع

نائب الفاعل ف  ،، حيث يحذف الفاعل، ويقوم المفعول به مقامه ويأخذ أحكامهمحل رفع فيأو البناء  ،عنها

، ت القواعدُ واستخرج، وفِتح البابُ ، ر الزجاجُ سِ كُ : نحو ،وعالمة رفعه الضمة الظاهرة ،مرفوع بالفعلال

م البنات، بضم أول وتكرَ ويفَتح الباُب، ، ر الزجاجُ كسَ يُ : وكسر ما قبل آخره، ونحو يبضم أول الماض

 أُكلتِ  :وعالمة رفعه الضمة المقدرة ،مرفوع بالفعلالنائب الفاعل ومثال  ، المضارع وفتح ما قبل آخره

 ،مرفوع بالفعلالنائب الفاعل ، ومثال دينم كال الزيم صديقى، وأُكرِ ، ويحترَ ِضيم القاالحلوى، وأُكرِ 

، وأدخل المؤمنون الجنة، وأثيب الفائزان، ومثال م ذو المالأُكرِ : نحو ، رفعه ما ناب عن الضمة وعالمة

تعرب وويكرم هؤالء، ، .ن نجحم مَ أُكرِ : محل رفع في ،وعالمة رفعه البناء ،مرفوع بالفعلالنائب الفاعل 

 تُ ـأُعِطــي: نحو ،محل رفع بالفعل في ،نوائب فواعل ،ل المبنى للمجهولضمائر الرفع المتصلة بالفع

، جائزتينْت منحهو منِح جائزة، وهي : مثل، ضميران يالماضالفعل ويستتر مع وهم أكِرموا، دينارا، 

م، ونحن نحتَرم، وهي تمَنح جائزة، وهو : مثل، ضمائر المضارع خمسةالفعل مع يستتر و أنا سوف أكرَّ

 .األمر للمجهول فعلُ  ىنَ بوال يُ ى دينارا، الحفل، وأنت تعطَ  في مدحي

 .توكيدالعطف والو بدلالصفة وال ،بالتبعية اتالمرفوع

، معطوفا عليه، أو المرفوع لألول صفة: نيوجه من الوجوه وكان الثا يإذا تجاوز لفظان متشابهان ف     

أو  صفة، :ويسمى حسب نوعه ، فع بالتبعية لما قبلهحكمه الر :نيأو بدال منه، فإن اللفظ الثا أو توكيدا له،

ا ،أو توكيدا ،معطوفا  ،أو البناء ،أو ما ناب عنها ،أو المقدرة ،الضمة الظاهرة: أو بدالً، وعالمة إعرابه إم 

وجاء الرجال  ،وجاءِت البنات الناجحاتُ  ،وجاءْت فاطمة العاقلةُ  ،جاء زيد العاقلُ  :، مثلمحل رفع في

الولد صفة، مرفوع فاعل مبني في محل رفع، و :هذا، هذا الولدُ  ونقول في نجح، صالحيد بُن وز ،العقالءُ 

المزارعون المخلصون  محترمون، والمهندسون الليبيون متفوقون، : وعالمة رفعه ظاهرة، ونحوبالتبعية 

 يالقاضد زيد الفتى ناجح،  وزي: ومثال عالمة رفع الصفة بضمة المقدرةكسر الزجاج األصفر، : ونحو

ومثال ما عالمة رفعه ، مرفوع بالتبعية للفاعل المرفوع، وعالمة رفعه مقدرة يحكم بالعدل، فالقاضي
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 :ومثال العطفمبني،  ، فالذين صفة للمرفوع،كانوا في السوقجاء الرجال االذين  :البناء في محل رفع

وحج أبو ، رئيس الدولة محمود حج: ومثال البدلوالطلبة، وجاء المعلمون ، العاقالن سعيدٌ جاء محمد و

البنتان كلتاهما،   نجحتالزيدان كالهما، و نجح :، ومثال التوكيدبدل: ومسعود ودمحمف، مسعودالفضل 

، ومثال نصفه وعاد الجيش، زهيرو سعيدويحج الرجالن وحضر المدرس نفسه، وخرج الجيش كله، 

 . يقرأ، وبال عطف فهو يقرأانت ال تكتب وتقرأ، بمعنى ال يكتب وال: عطف الفعل المرفوع

 ان الخمسةزواألو ،والمعتل ،المرفوعات بالتجرد، الفعل المضارع الصحيح

الضمة  وعالمة رفعه ،بالتجرد حكمه الرفع :الجزمأدوات الفعل المضارع المجرد من أدوات النصب و   

 ،مرفوع بالتجردالمضارع لافعل فال  ،عمحل رفــ فيـاء أو البنـ ،أو ما ناب عنها ،أو المقدرة ،الظاهرة

أنا أكتب الدرس، ونحن نكتب الدرس، وهو يكتب الدرس، وأنت : وعالمة رفعه الضمة الظاهرة، نحو

أنا أدعوك إلى : وعالمة رفعه الضمة المقدرة، نحو ،مرفوع بالتجردالمضارع الفعل التكتب الدرس، و

وهي تدعوني وتسعى وترمي،  وأنتَ  الخير، وأسعى إليه، وأرمي الكرة، ونحن ندعــوك، وهو يدعوك،

أوزان  في وعالمة رفعه ثبوت النون ،مرفوع بالتجردالمضارع الفعل الومثال تدعو وتسعى وترمي، 

هما يكتبان وأنتما تقرآن، وهم : ، نحويفعالن، تفعالن، يفعلون، تفعلون، تفعلين :وهي، األفعال الخمسة

على  وعالمة رفعه البناء ،مرفوع بالتجردالمضارع ال فعل نت تفهمين، ومثالوأيكتبون وأنتم تقرؤون، 

في محل  ،حعلى الفتـــهن يضرْبن بأرجلهن، أو البناء : مثل، مع نون النسوة ،في محل رفعون ـــالسك

أما البناء في محل أستسهلنَّ الصعَب، أنا و، نْ نسفعَ نحن : الساكنة والمشددة، مثل ،مع نوني التوكيدرفع، 

، هن لم يكتْبن: نحو ،في محل جزم ففي المجزوماتالبناء و هن لن يكتْبن،: ت، نحونصب ففي المنصوبا

 .مبتدأ مبني، وجملة يكتبن في محل رفع خبر المبتدأ، ونون النسوة فاعل: فهن

 .اتوبــــنصلــمـا: ثالثاـــــ  

   .السماعيةالمنصوبات بالحروف 

أكرمتك إكراما : نحو، والمصدر، محمد الماءشرب : ، نحوعول بهفمالنوعا،  عشرستة  المنصوبات   

 جاء زيد ضاحكا، : نحو والحال،صمت يوما طويال وقت الصيف، : نحو المكان،و الزمان اوظرفكبيرا، 

ال صادقا : نحوواسم ال، نجح الطالب إال الكسول، : نحو والمستثنى،اشتريت عشرين نعجة،  والتمييز،

جئتك محبة لك، : نحو والمفعول من أجله،يا عبد هللا أقبل، : نحو والمنادى،وال شيء باقيا، قوله مذموم، 

وخبر كاد وخبر كان وأخواتها، : نحوواسم إن وأخواتها، استوى الماء والخشبة، : نحووالمفعول معه، 

 اإذفالمبتدأ في الجملة االسمية ، والتابع للمنصوبوالمضارع مع نواصبه، ظن،  وأخواتها، ومفعوال

حسب ، أو إحدى أخواتها، حكمه النصب، ويسمى اسمها، منصوبا بها، وعالمة نصبه إن   ادخلت عليه
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زيدا حاضر، ولعل البنتين غائبتان، وإن أخاك  ، وليتعادلٌ  يَ إن القاضإن سعيدا سعيٌد، و: نحونوعه، 

 :محل نصب بها، نحو يإلن، أو إحدى أخواتها، ف جميع ضمائر النصب المتصلة أسماءً معلم، وتعرب 

شاعر، ولعلكم طالٌب، وإنك طالبة، وكأنه وإنا جعلنا، وإننا نكتب، وكأنه هو، وإننا معكم، طالب،  يإن

: تنصب االسم وترفع الخبر، نحوحيث : تعمل عمل إن التي ال، النافية للجنس، ومثل ذلك وإنهم معلمون

مبني على اسم ال، : غالبف: إال هللا أما ال غالبَ ، ناجح غائًبا عن دروسه، وال ه موجودٌ ا درسَ ال ناسيً 

مرفوع مستتر الفتح، ألنه غير منون، في محل نصب، وتقدير خبرها موجود، ولفظ هللا بدل من ضمير 

، النصر، بالبناء على الفتح،  وال يقال ال شكا، وال رجال، بالتنوين يال شكَّ كائن ف: ونحوالمقدر، في 

ه النصب، ويسمى حكمو ،من نواصبه الفعل المضارع المسبوق بحرفمن المنصوباب بالحروف و

محل  في  ، وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة، أو المقدرة، أو ما  ناب عنها، أو البناءمضارعا منصوبا به

زيد لن يكُتَب ولن : وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة، نحو منصوب بنواصبهالمضارع ال الفعلف، نصب

إلى أن أدرَك : وألستسهلن الصعب أو أدرَك المنى، أيوال تكن جلدا وتظهَر الجزَع،  ،يدعَو ولن يرمىَ 

يعجبني أْن تسعى في الخير، : منصوب بأن وعالمة نصبه الفتحة المقدرة، نحوالمضارع ، ومثال الالمنى

ة نصبه حذف النون، في ــــمنصوب بلن وعالمالمضارع ، ومثال الويفرحني أن تلقى أخاك بوجه طلق

ن يكتبا الدرس، وأنتما لن تقرآ، وهم لن يكتبوا، وأنتم لن تقرؤوا، وأنت لن هما ل: أوزان  األفعال الخمسة

النساء لن يكتْبن شيئا، : منصوب بلن وعالمة نصبه البناء، في محل نصبالمضارع ال تفهمي، ومثال

، ولن يفهَمنْ    .وزيٌد لن يكتَبـَـنَّ

 .وأخواتهاوظن،  ،وكاد ،، كانباألفعال السماعية الناسخةالمنصوبات 

خبرها، : ـــه النصب ويسمىمأو إحدى أخواتها، حك بكان،: الخبر في الجملة االسمية المسبوقة    

امنصوبا بها،  ، الفتحة الظاهرة، أو المقدرة، أو ما ناب عنها، أو البناء في محل نصب: وعالمة نصبه إم 

، وأصبح األطفال ائماً كان زيٌد ق: ، وعالمة نصب الفتحة الظاهرةمنصوب بهال الناسخر ـــخبفمثال 

 ليس زيــد: ، وعالمة نصبه الفتحة المقدرةمنصوب بهالناسخ الخبر ومثال  رجاال، وأضحى الجو جميال، 

ما منصوب به، وعالمة نصبه الناسخ الر ــخب، ومثال ؟شاعروأليس زيد بصديقي،  فتى، وليس موسى

كان ومبتهجين، وأصبحت ذا مال وفير، ومازال الناجحون  ما زالت المدارس مفيداٍت،: ناب عن الفتحة

محل  ، وعالمة نصبه البناء، فيوب بهمنصالناسخ الخبر ومثال الزيدان قائمين، وأليس زيد أباك؟، 

، وأما كان زيد يقرأ، وما زال سعيد هنا في المنزل، وأصبح زهير أمه معلمة، وهما صارا يفهمان: نصب

ليس، يرفعان االسم وينصبان : حرفان، يعمالن عملفهما  ،ا الحجازية، وال، النافية للوحدةما، وال، م

تكون أخبار كاد وأخواتها منصوبة،  ، وبالمثلما هذا بشرا، وال امرأةٌ موجودًة، بل امرأتان: الخبر نحو

، وطفقا يلعبان، أما ظن وأخواتها كاد زيد يضحك: ولكنها تكون جمل فعلية في محل نصب بها، مثل



)                       38)     
 محمد سليم محمد. أ   النحو الجديد  تبويب وأساليب 

 
 

إعراب  ويقولون فيوزعمته هو،  ظننـُت زيداً قائما،: نحوبتدأ والخبر معا، فتنصب ما كان أصله الم

: زعمت قدوَمـك حاصال، وقد يكون المفعوالن ليس أصلهما المبتدأ والخبر، نحو: زعمُت أن ك قادم

 . يوم الخميس عطلةأخبر المعلُم التلميذ : أعطيت الفقير دينارين، وقد تكون المفعوالت ثالثة، نحو

  .بات  باألفعال القياسية العامةالمنصو

المراد باألفعال القياسية جمع صيغ األفعال التي ال يمكن حفظها، وإنما تعرف بالسماع أو بالقواميس     

وبالمعاجم، وكل اسم يصاحب الفعل، وهو ليس بفاعل يسمى مفعوال،  وحكمه النصب بالفعل أو بالمشتق 

اسم وقع عليه فعل الفاعل، حقيقة أو حكما، كل هو ، ومفعول بهالما يعرف ب من الفعل، ومن تلك األسماء

أكرم زيٌد : نحو، وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة، أو المقدرة، أو ما ناب عنها، أو البناء في محل نصب

، عيسى موسىأكرم : فاطمة، ونحو ، وأكرمناموسى سعيدا، ويكرم أبوك أختك ويكرمُ  ،وعليا إبراهيمَ 

، بخمسَة بنتاً  عشرةَ  خمسَ المعلم أكرم  :ورأيت الساراِت، ونحوطالبين،  نا، وأكرمباكأكرم زيٌد أ: نحوو

 ضمائرو مبني على فتح الجزئين في محل نصب،  ،مفعول به: عشرة وخمسخمسة عشر ف عشَر كتابا،

: فياء المتكلم زيٌد، يــأكرمن: نحو ،محل نصب بالفعل فيبها،  تعرب مفعوالت ،كلها النصب المتصلة

وأكرمك  وأكرمِك وأكرمكما وأكرمكم  ،المعلم أكرمنا: نحووفي محل نصب بالفعل، مبني فعول به، م

الضمائر مع  الفعل المضارعوكذلك  ، وأكرمهن، وأكرمه وأكرمها وأكرمهما وأكرمهم وأكرمهن

 المعلم، إيانا يحترم: ونحو أعنيك،مقدم، وأصله مفعول به : كفإيا إياك أعني يا صديقي، نحو  ،المنفصلة

 ، ومن قواعد المفعوالت الحذف، وإياَك وإياِك وإياكما وإياكم وإياكن، وإياه وإياها وإياهما وإياهم وإياهن

لغرض : أو  أمرا ،أو مضارعا مع فاعله ،سواء كان فعالً ماضيا مع فاعله ،حذف عامل المفعول بهفقد ي

به، بداللة أدوات النداء  نصب في المفعوليحذف الفعل أدعو، عامل ال النداء ففي ،اإليجاز واالختصار

ويا يا عيني اجمدا، الشدائد،  فييا عبد هللا، ويا صبورا : نحو ،النداء يف ،يوأ ،ويا ،الهمزة:  وهيعليه، 

أما النكرة  ،ييا رجالً خذ بيد: نحو ،ه، وكذلك النكرة غير المقصودةه، ويا محمودًة خصالُ جميالً خلقُ 

يا رجُل، : محل نصب، نحو يف ،على ما ترفع بهكلها فتبنى  ،والجمع ،يمثنوال ،والمفرد ،المقصودة

منادى مبني على الضم، في محل نصب بياء، الدالة على الفعل أدعو اصطالحا، ونحو ذلك يقال : فرجل

محل نصب  يف ،مبنيان على الضم :وأية :ييأيها الرجل، ويأيتها المرأة، فأ: قولهم يف ،وأية ،يأ: في

مبني على األلف : يا زيدانفالزيدان، في قولك ، وعليه وكذلك المرأة ،مرفوع بالتبعية ،لرجل صفة، وايابـ

مبني على الواو في محل نصب، ويا هذا، مبني على الكسرة في محل : في محل نصب، ويا مسلمون

 تيتأ: والتقدير ،مرحبا: نحو، سماعا وقد يكون الحذف ،نصب، منع من ظهرها حركة البناء األصلية

، كتابا: نحو ،قياسا، وقد يكون الحذف أتيت أهال ونزلت خصبا: أهال وسهال، والتقدير: ،  ونحومرحبا

إْن زيداً : نحو ،صناعة نحوية ، ويكون الحذف كتابااشتريت : والتقدير ،ماذا اشتريت؟:  إجابة على سؤال
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تفسيرية،  :شرطية، وجملة رأيته :إْن نظرت زيداً رأيته فأكرمه، فجملة نظرت: والتقدير رأيته فأكرمه،

: نحو ،أسلوب االختصاصأساليب مخصوصة،  مثل في ، ويكون الحذف جواب الشرط :وجملة فأكرمه

بسم هللا : نحوو، نيأخص أو أع: منصوب بفعل محذوف تقديره ،مفعول به: أنا الطالَب ناجٌح، فالطلب

الصدق : نحو ،أسلوب اإلغراءوفي ، يأعن: الرحمن الرحيم، بنصب الرحمن، بفعل محذوف، تقديـــره

توكيد لفظي  :الثاني :الزم، والصدق: منصوب بفعل محذوف تقديره ،مفعول به: الصدق، فالصدق

الزم، : مفعول به منصوب بفعل محذوف تقديره: المروءة والنجدة، فالمروءة :منصوب بالتبعية، ونحو

مفعول به : األسد األسد، فاألسد: نحو ،حذيرأسلوب الت وفي ،معطوف بالواو منصوب بالتبعية :والنجدة

الكذب : منصوب بالتبعية، ونحو يتوكيد لفظ :نياحذر، واألسد الثا: منصوب بفعل محذوف تقديره

اجتنب النار، باعد يدك و :يدك والنار، والتقدير: معطوف، ونحو: مفعول به، والخيانة: والخيانة، فالكذب

إذا دل عليه المفعول،  وقد يحذف ، إياك إياك أحذر واجتنب الكذب: إياك إياك والكذب، والتقدير :ونحو

 .فهمت الدرس: فالتقدير ، هل فهمت الدرس؟: عن سؤال جوابافهمت، قولك : نحو ،دليل

    .المفعول المطلق اويقال له ، دراالمص من لفظها،  واملبعالمنصوبات  

زيداً  أكرمت:  نحو ،أو معناه من  لفظه ،فعلب امنصوبهو ما كان  ،مصدرأو الالمفعول المطلق    

: إكرامابالفعل، و ب عل، وزيدا مفعول به منصوفوتاء المتكلم فاعل مرفوع بال ،فأكرم فعل، إكراما

: ضربت ضربا شديدا، فضرباً : ونحووإكراما مشتق من كرم، ، أيضا مفعول مطلق منصوب بالفعل

قمت : نحو ،وينوب عن المصدر مرادفه ،لتبعيةمنصوب باصفة  : مفعول مطلق منصوب بالفعل، وشديداً 

: ي، أدعوت هللا خالصاً : نحووأكال كثيرا، والمعنى قمت قياما وأكلت كثيراً،  أكلتُ : نحو ،صفتهأو  ،وقوفاً 

 :، وعفواً والتقديرشكرا أشكرك: والتقدير ،شكرا: نحو، يحذف عامل المفعول المطلقو ،دعاء خالصا

، ، وسمعاً وطاعةعجبا جبُ أعْ : والتقدير ،، وعجباً صبرا اصبر: والتقدير ،، وصبراً عفوا اعف

ا مبروراً طاعة وأطيعُ سمعا،  عُ مَ أسْ :والتقدير على والتقدير  ،أيضاً : نحوو ،حجا حججت: والتقدير ،، وحج 

ء بنا: ، ونحوهللا سبحانَ  سب حتُ : والتقدير ، ، وسبحان هللالبيك لب يتُ  :والتقدير ،ولبيك أعدت إعادة،: معنى

  .أبني بناء على ذلكعلى ذلك، بمعنى 

 .استثناء وأ ،تمييز و، أحال  وأ ،سبب وأزمان،  وأبمكان  دةـالمقي المنصوبات 

: نحو ،يدل على زمان وقوع الفعل أو مكانه ، يف :اسم فضلة منصوب بالفعل على معنى المفعول فيه     

إذا  :قولك يإذا، ف: ونحو وسوف أعمل غداً، ،لن ألعب أبداً : وصمت شهراً، ونحو ،بدأت األمر صباحاً 

 ،وهو اسم منصوب بالفعل: المفعول معه، وتنجح وقت المذاكرة  :رــــبرفع الفعلين، والتقدي ،تذاكُر تنجحُ 

بمعنى ساروا  ،مفعول معه: والبحَر، فالبحر سار الناس: نحو ،تسمى واو المعية ،مع :معناها بعد واو

ستوى الماء والخشبة، وكيف ا، وم وأبـاهمـهجلست وزيداً، ورأيتُ : منصوب بالفعل، ونحو، على الشاطئ
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 :وهو ،أيضا المفعول ألجله ، ويسمىالمفعول لهوأنت والشواء، بمعنى في أية حالة أنت مع الشواء؟، 

ما : حومفعول ألجله منصوب بالفعل، ون: أهابك إجالالً، فإجالالً : نحو ،لماذا؟: ء جوابا عنيمصدر يج

إبطال االستثناء وتفيد و  للتأكيد، ة زائدة في اإلعراباأد  :مفعول ألجله، وإال  : فمحبةً  أكرمتك إال  محب ًة، 

: كيف جاء زيٌد؟، فكيف: نحو ،يبين هيئة صاحبه ،هو وصف  فضلةو: الحالمن المنصوبات و ،النفي

منصوب بالفعل،  ،حال: اكبا، فراكباجاء زيٌد ر: محل نصب بالفعل، ونحو ي فيمبنحال،  ،اسم استفهام

الجمل بعد المعارف أحوال،  :ارـعتباب حال،  محل نصب، يف :جاء زيٌد يضحك، فجملة يضحك: ونحو

حال،  :بعد واو الحال ،ضاحكة يوه :ضاحكة، فجملة يجاءت ليلى وه: وبعد النكرات أوصاف، ونحو

ألن الرؤية متعلق بمحذوف حال، : نفبي رأيت الهالل بين السحاب، :نصب بالفعل، ونحومحل  يف

إلى هللا مرجعنا جميعا، : ونحورأينا العلم نافعا، : بصرية، بخال العلمية التي تنصب مفعولين، كقولنا

رأيت : ، بخالف التوكيد في قولنامرجعوهو  منصــوب بالمصدر ،مجتمعين، حـال: بمعنى :فجميعا

ما خال، إال، وما حاشا، وما عدا، و :صوب بالفعل بعداسم منفهو : المستثنى ، أماكلهم أجمعين الطلبة

نجح الطلبة : ونحو نظرت إلى اإلبل إال ناقة،و ،خالداإال   األوالدَ نجح الطلبة إال زيداً، وأكرم المعلم : نحو

مفعول به، : البعض، وزيداً  :يأ ،عليه، وتقدير فاعله هو" ما"فعل ماض لدخول : فعدا ما عدا زيداً،

ا نحو،  وما خالناء، ومثلها، ما حاشا والجملة استث مستثنى منصوب : ــَر زيد، فغيرـنجح الطلبة غي: أم 

فيجوز النصب على  يإذا سبقت الجملة بنف، وومثلها سوى، مجرور ،مضاف إليه: بالفعل، وزيد

صوب بها، اسمها من :نافية للجنس، وإلهَ : ، فالإال هللاُ  ال إلهَ : نحو ،واإلتباع على البدلية ،االستثناء

مستثنى منصوب بشبه الفعل بالنصب،  :أداة استثناء، ولفظ الجاللة :إالبحٍق، و كائنٌ : وتقدـــير خبرها

أما االستثناء المفرغ ، أو نحوه بكائن المقدر ،شبه الفعل في ،من الضمير المستتر ،بدل :المقدر، وبالرفع

ِت إال زيداً،  وما نظرنا إال إلى زيٍد، بل تعرب ما ناجح إال زيٌد، وما رأي: قولنامثل  ،ليس من المستثنىف

   .زائدة للتأكيد تكون، وال عمل إلال، بل مفعول ألجله :فمحبة، ما أكرمتـُك إال  محب ةً : نحو ،حسب العوامل

 .والتمييز المنصوب ،بنزع الخافض اتالمنصوب

بمالحظتها تجدها تدل على منصوبة بال موجب، ألن الفعل الزم ال ينصب، أو غير ذلك، وهناك أسماء  

فها : نحو معنى حرف جر، فقالوا فيها منصوبة على نزع الخافض،  : بالديار، ونحو :يأ ،الديارَ قالوا تعر 

اللغة في بمعنى  :شرعاو ،اصطالحالغة، والصيام : الغالب، ونحو في :يأ ،الخميس غالباً يوم أصوم 

التمييز ، وأما أو باالتباع ،بأن يتبع :يع، أأن يتب الشرع، ونحو الحق أحقُّ  االصطالح وفيوففي 

، حمامةإحدى عشرة  ناعند: نحو  ،صاٌع قمحاً، وبعد العدد كعند: نحو ،يقع بعد المقاديرف: المنصوب

ل عن  أيضا  كم قلما عندك؟، ومنه: نحو ،االستفهامية ،كم :ومنه تمييز، عصفوراوأحد عشر  المحو 

اشتعل : نحو، عن فاعلالمحول وأكثر من صبرك،  ياألصل صبروأنا أكثر منك صبرا، : نحو ،المبتدأ
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، واألصل درست النحو علماً : مثل ،عن مفعولالمحول وواألصل اشتعل شيب الرأس، الرأس شيباً، 

    .منصوبا بعد كفى، وأفعل يكونما كذلك ، ودرست علم النحو

      .وبات بالتبعيةـــالمنص

 ،أو توكيداً له ،لألول أو مشاركاً له صفة يوكان الثان ،وجه من الوجوه يفمتشابهان  إذا تجاوز لفظان    

 أو بدال،  ،أو توكيدا ،أو معطوفا صفة، :حكمه النصب، ويسمى حــسب نوعه يأو بدالً منه، فإن الثان

شاعر، وإن  أخاك  سعيد نَ ــإن  زيداً ب: النعت ، فمثال الصفة وتسمىحسب نوع االسم نصبهوعالمة 

ه ـأمُّ  ، وإن  زيدا المعلمة ُحاضر، وإن الولدين الصغيرين صحيحان، وإن فاطمة الطويلَة غائبةٌ  دسَ المهن

هرب  يجزاؤهم عند ربهم، وإن  الطلبة هؤالء ناجحون، وإن زيدا الذ مخلصينال معلمين، وإن  الناجحٌ 

معه كان من ووإن أباك إن  زيداً وفاطمة قائمان، وإن  الزيدين وعليا قائمون، : العطف ، ومثالحاضرٌ 

إن المدير : التوكيد ومثال، موعظةثم  لعبرة التاريخ، وإن في وخيرا وإن مع العسر يسرا على صواب،

هن كلَّ نفَسهن هما حاضران، وإن هؤالء ــَـعينها حاضرة، وإن المديرين إن زينب نفسَ والمدير قادم، 

إن أخاك عليا غائب، : البدل، ومثال كلهم طلبةَ ، وإن في الفصل ال، وإن الطالبين كليهما ناجحانطالباتٌ 

السوق، وإن هذه  فيالمدير مصطفى  رأيتورأيت الرجلين خالدا وعليا، وأكلت التفاحة نصفها، و

أن تكتبوا يسعدني ، ووتشربَ  تأكلَ  يعجبني أنْ : المضارع المنصوب بالتبعية، مثلكبيرة، ومثال المدرسة 

 . ئيحتى تقر يـــي، ولن تفهمأن تسكتي فتسمعنبغي يثم تقرؤوا، و

        من األفعال  المجزومات

مرفوع بتجردها من نواصبها وجوازمها، خمسة أحوال، ألنها تكون األفعال المضارعة إلعراب 

 وتتعرض صيغومبنية على الفتح، ، السكونومنصوبة بنواصبها، ومجزومة بجوازمها، ومبنية على 

وزن يزن، ويغير األلف من وسطه إلى واو أو ياء،  : نحوياء، بالو الوا ، كاستبدالإلى تغيرات المضارع

مثل، لم تر، ولم تدع، ولم تقض، ولم يكتبا،  ،قال يقول، واستطاع يستطيع، ويحذف آخره في الجزم: مثل

وال تلعب، ، خرجلم ي: السكون الظاهر، وعالمة جزمه ممجزوالمضارع ، فمثال الولم يكتبوا، ولم تكتبي

حذف حرف العلة من وعالمة جزمه  ،مجزوم بجازمهالمضارع وال تستخرج، ومثال ال وال تنطلق،

حذف النون وعالمة جزمه  ،مجزوم بجازمهالمضارع ، ومثال الولم يرم ،دعيـولم  ،آخره، مثل، لم يسع

تقرآ إن : نحو، ولم تفعلي، اولم تفعلو ،ولم تفعال، ولم يفعلوا ،لم يفعال: وهي ،من أوزان األفعال الخمسة

على السكون، البناء وعالمة جزمه  ،مجزوم بجازمهالمضارع ، ومثال التنجحا، وإن تحضري تفهمي
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ن دروسهن، ولم يذاكرْ ، الطهين بنات لم يتعلمـْـال: نحوالساكن ما قبلها، وهي  ،مع نون النسوة يكون

أو  ،الساكنة مجزوم بجازمه، وعالمة جزمه مبني على الفتح، مع نوني التوكيدالمضارع ومثال ال

مبني على فهو الفعل الماضي وأما ، عجيب بذكاء تفهمنَّ  فأنتْن درسك، ـَـتكتبَ لم  أنتَ : نحو ددة،المش

ها وكسر هاوفتحالتاء،  ضمبكتْبت، : مثل مع الضمائر، كتب وخرج، أو الفتح المقدر: مثل ،الفتح الظاهر

 على ما يجزم به مضارعه،  البناء :مرفعل األ ضبطوعالمة  ،كتبنا، وكتبوا وفهموا: ، ومثلوسكونها

على حذف  ويبنيمع، تكما تقول لم يقل ولم يسقل، واستمع، واستقم، : مثل ،فيبني على السكون الظاهر

لم يسع ولم يدع ولم يرم، ويبنى على حذف النون مع  :كما تقولاسع، وادع، وأرم، : حرف العلة، نحو

 .رفعال، بحذف نون ولم تكتبي ،كما تقول لم يكتباا واكتبي، اكتبا واكتبو: أوزان األفعال الخمسة، نحو
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 الفصل الثالث

 على تدريس العربية اكاتاملستدر

 

من يمارس معلمو العربية أساليب التدريس القديمة المتمثلة في معلم يتكلم وطالب يسمع وال يحاور،       

والبرهان على أنه علم،  ،، يعتمد جمع مواد علم النحوالعربي يخكتب في التار قد منهجوأقدم أول خالل 

 تدمج حيث، وال بالتهذيب وال بالترتيب وال بالتسلسل، التعليمال عالقة له بأحوال المتعلمين، وال بتيسر 

أو خلطها، وترك بعض األبواب ، املة مثالالعاألدوات مع  ،األدوات التي ال محل لها من اإلعرابفيه 

مع ، جديدة في نقل العلم بخبراتواالبتكار التفكير مستبعدين النقل المحض عن فصحاء العرب،  معتمدين

ما هذه فكرة الستدراك فذلك عالج وألجل التغليط والتحبيط، ومع الخلط و، التحفيزعدم و ،التواضع عدم

 .نقل المعارفما يشجع على  تيسير و ،فات، ولطلب ما يرفع من شأن التعليم

 .دوات التي ال محل لها من اإلعراباألـــــ 

على ما هي عليه، فالمبني  حكمها البناءو، يكتسب بها الكالم معانألفاظ وأدوات محفوظة،  هناك     

 ،منذ: ولعل، والمبني على الضم مثل ،والباء، والمبني على الفتح مثل سوف ،الالم: على الكسر مثل

 دوات التي ال محل لها من اإلعرب واألوفي، وعلى،  ،لىإوقد، و ،هل: وحيث، والمبني على السكون مثل

عاملة ال بعضها  ، أربعة المفرداتفأوضاع ، تسعة، والجمـل سبعةوإما جمل، فالمفردات  ،إما مفردات

معا، واألولى  وبعضها عاملة ومعمولةمعمولة فقط، وبعضها ، عاملة غير معمولة، وبعضها وال معمولة

التي  ،حروف الجر: مثلالثانية و، كما تقدم في عوامل المعانيلعطف، حروف او، السين وسوف: مثل

وتكون مع أفعالها جمال  ،نواصب المضارع: ، ومثلتتعلق مع مجروراتها باألفعال أو بأشبــاه األفعال

مؤولة : ا مع الفعلمبعد سبكه انوتكونوأن تنصب المضارع،  ،تينالمصدريوما، أْن، : ومثل ،فعلية

ويكون مع فاعله  ،ال محل له من اإلعراب يمبن ،يالفعل الماض: ومثل ،وأخواتها ،إنَّ : ومثلبمصدر، 

فال تكون خبرا،  جملة فعلية مهملةيكون  ،ال محل له من اإلعراب يمبن ،فعل األمر: ومثل، جملة فعلية

اإلشارة،  وأسماءواألسماء الجامدة، الضمائر كلها، : هيو ،طفقالمعموالت الثالثة ووال صفة، وال حال، 

 والمضارع، المشتقات،: والرابعة ،التنوينببأل، والمنون بالنون، أو : ، والمعرفواألسماء الموصولة

 الجملفهي ثالثة أشياء، التي ال محل لها من اإلعراب،  الجمـــل، وأما والمضافات، وأسماء الشرط

الحمد هلل، وكتب زيد، ويكتب زيد، : نحو ،االبتدائيةالجملة هي و ،الجملة الفعلية وشبهالجمل االسمية و

الجواب، ومثل أساليب النداء، واألمر،  يوال، ف نعم،: ومثل، وإن زيدا لفاهم، وكان زيد جالسا

تكتب الدرس فاهمة، والذين هـم  يح حاضر، والتـنج يالذ: مثل ،صلة الموصولجملة ، وواالستفهام
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ـــه، زيد أكرمْ : نحو ،المفسرةالجملة ، واء إلهٌ ، والتي في الفصل معلمة، وهو الذي في السمونـمعك طيب

إذا : ، أيرمت الكريم ملكتهكإذا أنت أ: ومثلها، تفسيرية: وجملة أكرمه ،زيد يستحق اإلكرام: والتقدير

، اهلل ـ  صادقأقسم بإن زيدا  ـ : نحو ،أو المعترضةاالعتراضية ، ووالجملة أكرمت الكريمالكريم أكرمت 

، اسمعوا وعوا الناس  يأيها: جملة جواب النداء، نحو، ووهللا إنك لناجح: نحو  ،جواب القسمملة وج

وتقدير جواب  مهما تقل مـــا أنــا لك بمصدق،: نحو ،غير مقترن بالفاءجازم الشرط الجواب جملة و

لو، و إذا،  و لوال، و لما،   :، وأدواتهجازمالشرط غير الجواب جملة والشرط مهما تقل فهو كذب، 

لة ولها ومعمالمذكورة ، وغير هذه الجمل على جملة ال محل لها من اإلعراب ،المعطوفةالجمل ، واوكلم

خبرا لمبتدأ، أو خبر لناسخ، والواقعة مفعوال به، والواقعة  :واقعة خبرا مطلقامحل من اإلعراب بعتبارها 

فاء، والواقعة تابعة لجملة لها حاال، والواقعة صفة، والواقعة مضافا إليه، والواقعة جوابا لشرط مقترن بال

 .المحكية وهيمقول القول، والجملة المقصود لفظها، جملة ، ومحل من اإلعراب

 .اإلعراب بمجرد النظرــــ  

يحتاج إليها كلها، الحتمال وجودها في النص المعرب،  ئقواعد اللغة العربية كثيرة، والمعرب المبتد

تكوين الملكات، وذلك تو معرفة اإلعراب، إلى أن يتم استيعابهال يتسهلمن المستحسن استنباط سبل فلذلك 

على هذا وبناء ، فيسهتل معرفتهما والتفكير فيهما، مثال وضع خط تحت المبتدأ وخطين تحت الخبرك

فوق رموزا ثانية توضع لبيان إعرابها، و ،تحت المفردات توضعمن مسميات اإلعراب، أقترح رموزا 

عند  تطبيق ذلك على نصوص معتبرة يرجع إليها المتدربمع اإلعراب، لبيان محالها من  ،الجمل

 والمعوذتين،وسورة اإلخالص، وسورة الفاتحة،  ،والبسملة ،عراب االستعاذةإلوهذا بيان ، احتياجه إليها

: مضارع مرفوع بالتجرد، تقدير فاعله :إعراب أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم، أعوذف ،بالرموز المقترحة

صفة، : والرجيمجـار ومجرور متعلقان بالفعل، من الشيطان، وجـار ومجرور متعلقان بالفعل، : وباهللأنا، 

مضارع : جار ومجرور، متعلقان بمحذوف: بسموإعراب بسم هللا الرحمن الرحيم، والجملة ابتدائية، 

ة،  والجملة ابتدائية، صفة ثاني: صفة أولى،  والرحيم: مضاف إليه،، والرحمن: تقديره أبدأ،  ولفظ الجاللة

وإعراب الحمد هلل رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط 

جار : مبتدأ، وهلل :مدالحالمستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم وال الضالين، 

مضاف إليه، : صفة أولى، والعالمين :ثابــت هلل، ورب: ومجرور، متعلقــان بمحذوف خبر، تقديره

: مضاف إليه، والدين: ويوم ،أو بدل صفة رابعة: ملكصفة ثالثة، و: صفة ثانية، والرحيم: والرحمن

إياك نستعين، واهد،  مثلهافاعله نحــن، ومضارع، تقدير : مفعول به، مقدم، ونعبد: ، وإياكمضاف إليه

بدل، : أول، والصراط  مفعول ثان، والمستقيم صفة، وصراطـا، مفعول فعل دعاء تقدير فاعله أنــت، ونـ

جار : فاعل، والجملة صلة الموصول، وعليهم: فعل ماض، وتاء المخاطب: مضاف إليه، وأنعم: والذين
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جار ومجرور : مضاف إليه، وعليهم: بدل، والمغضوبصفة أو : ومجرور متعلقان بالفعل أنعم، وغير

معطوف، وأما  : والضالين، النفي للتأكيد ةزائد: رف عطـــف، والح: متعلقان بالفعل أيضا، والواو

  .اسم فعل، بمعنى استجـــب، تقدير فاعله أنت يفه: آميـــــن
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  دريسأساليب التـــ 

 فيتوسط طهارة النفس، والتفرغ التام للدراسة، والتواضع، وال هتتوفر فيأن  ظائف المعلـممن و   

كثرة المذاكرة أن يعتمد و  (1)،تطويرهافي مجال  يستجدما  بما في ذلك المعيشة، واالطالع على كل العلوم

االعتناء بمعرفة هللا تعالى، وتحلية الباطن مع  ،والمراجعة، والتحلي بالحلم، والبعد عن الغلظة والفظاظة

أن األحكام المسبقة، و أن يتجنبحسن النية، و أن يفترض في طالبهباإليمان، وتحلية الظاهر باألخالق، و

أساس  ياألجر المادال يجعل ف ،ومغالطات العواماإلشاعات عن  أن يبتعدو ،إلى الخالفاتال يصغي 

، معرفة الخفي فبل يالجلمعرفة لهم فيقدم ، ينعلى المتعلم الشفقة يتعمد أنعليه و، إخالصه في عمله

الغرض من عمله،  ،وال بد أن يعرف معلم قواعد اللغة العربية مثال، برفق على األخالق الفاضلة هميحثو

وال بغيرهما، كتعليم محو األمية، وكتعليم غير الناطقين  م الخاص بالتعليم العامفال يدمج وال يخلط التعلي

، لة وواضحة، تعتمد التطبيق العملي على القواعد األساسيةم العام يحتاج إلى مناهج سهبالعربية، فالتعلي

بعيدا عن التفصيالت واالستطرادات، والتعليم الخاص يحتاج إلى التسلسل المنطقي والترتيب العملي 

ثم  ،ثم كتاب تنقيح األ زهريةأوال، كتاب التحفة السنية : مثال مادة النحو في، حيث يدرس يالتصاعد

ثم  ،يرح األشمونثم ش ،أو أوضح المسالك ،ثم شرح ابن عقيل  ،يأو شرح الكفراو ،كتاب قطر الندى

 ،ومعرفة الشواذ والخـالفات ،وصوال إلى معرفة تخريج التشابه واإلشكال ،والتحقيقات يكتب الحواش

العربية فكثيرة وكلها يكمل بعضها اللغة قواعد  جزاء ومكونات، وأما أومعرفة موااطن القوة واإلعجاز

: التعبير أو اإلنشاءد االصطالحية، ومادة تحفظ الكتابة من الخطأ، بتطبيق القواع: اإلمالءفمادة بعضا، 

سرد جميلة، سواء في جانب الواضحة الطريقة البوتصويره  بيانه، نقل المرادمعرفة تمنح القدرة على 

، أو في تسجيل الوقائع، أو في مجال نقل العلوم واألخبار ذمالأو  مدح، أو في الالحجج والبراهين

جمال التعبير، وكثرة المفردات معرفة تمنح القدرة على  :تأو المحفوظا النصوصوالتقارير، ومادة 

صحة نظم معرفة تعطي المتعلم القدرة على : النحوالمستعملة، فيحسن التعبير ويسمو التذوق، ومادة 

تعطي القدرة على معرفة تفاوت الجمال : البالغةالكالم، والبعد عن الخطأ وعن االحتماالت، ومادة 

                                           
ينبغي على المعلم الجيد أن يعتمد التطبيقات العقلية ألن العقل وحدة  مناط التكليف والتشريف، كاعتماده على الساعة  (1)

ا وعدد الشهور وأسمائها، ألنه إجماع واستقراء ارتضاه الناس وسكتوا في الصالة والصيام، وكمعرفة عدد األيام وأسمائه
، وفكرة ذلك تكون برسم جدول، يتكون وتر لمعرفة أول الشهر القمريعلى التقويم الهجري، في الكمبيمثال عنه، فيعتمد 

ر القمرية من محرم على أسماء الشهو: من تسعة صفوف أفقية، ومن اثني عشر صفا عموديا، يشتمل الصف األول األفقي
السبت األربعاء، االثنين، : ، يعني(سرنج رحمث: )إلى ذي الحجة، ثم يكتب في الصف العمودي األول تحت شهر محرم

الجمعة، األربعاء، األحد، الخميس، الثالثاء،  ثم تعبأ بقية الصفوف األفقية كلها، بترك يوم، ثم توالي يومين، فسيكون تحت 
باالخميس : بال ترك، وتكون بداية ربيع الثاني: بترك يوم األحد، ويتبعه الثالثاء، لربيع األول :االثنين، أي: شهر صفر

هـ 1342: تتبعه الجمعة لجمادى األولى، إلخ، وبهذا الجدول تعرف بداية كل شهر،  لكل عام هجري، حيث تقسم السنة
ى كسر، قدره واحد، بعد القسمة على الثمانية، هـ فتقبل القسمة، فيكون لهما الصف األفقي األخير، وإن بق1336وسنة 

 .هــ1331هــ، 1344: فيكون لها  الصف األول في الجدول، مثل سنتي



)                       48)     
 محمد سليم محمد. أ   النحو الجديد  تبويب وأساليب 

 
 

أصول وصيغ تعطي القدرة على معرفة : المعاجم وعلم الصرف حيح، ومادةواإلبداع في الكالم الص

ضبطا ال يحتمل غيره، وتمنع معرفة الذوق العربي تضبط الكالم باألوزان : العروضومادة  ،المفردات

مخارج الحروف المتقاربة والمتجانسة تمنع المتعلم معرفة : التجويدفي النطق واإللقاء، ومادة األصيل 

: ، ومادة التحفيظوالجائز الواجبالالزم والطبيعي واإلخفاء واإلدغام ومعرفة المد وظهار ومعرفة اإل

، وقد تمنح أصحاب ملكات الحفظ القدرة على حفظ القرآن الكريم، واألحاديث والمنظومات واألراجيز

 تحت إشراف ،يكتسبها المتعلم يعبارة عن جميع المعلومات التفأصبحت ساليب التعليم تطورت أ

 ،تخريج عدد كبير من المتدربين التعليم الحديث ومن مزاياوليست تحت إشراف معلم واحد، المدرسة، 

الفروق  لمعرفة  ،تعدد نظريات التعليممع المناقشة يعتمد حيث ، وعدد ال بأس به من البارزين المتفوقين

فيختار   ،التحصيل والفهم في  ،، إذ يستطيع المعلم معرفة مواطن القوة والضعفلدى المتعلمين الفردية

أو اللجوء إلى وسائل إيضاح مختلفة، كأن يكلف الضعفاء بواجبات  ،أو التكرار ،الوجه المناسب للشرح

تثير اهتمام  التي ،الوسائل التعليميةيعتمد التعليم الحديث على كما ، أو يشعرهم بمزيد من العطف ،خاصة

 ،أو لوحات ،سبورة الوسائلالذهن، سواء كانت  في لوماتوتساعدهم على التذكر وتخليد المع ،المتعلمين

عند مباشرة كل درس،  ،واسم المادة والموضوع على السبورة كتابة التواريخ، كما يعتمد على أو بطاقات

إلى قسمين  السبورة تقسيم، فالذاكرة فيالمعلومات ، وتجدد النشاط، وترسخ االنتباهوذلك للتنشيط وإثارة 

جذب الطالب مع يكون مسودة للتطبيقات والتعليقات،  ني، والثاأو القواعد ه الثوابتأحدهما تسجل علي

لرغبات  محفزا كبيرا: النشاطات وتعدد المصادر، وتعتبر باستمرار السبورة وحثهم على التعامل مع

ت وذلك بتنظيم المسابقات والنشاطات والرحال المتعلمين، وحثهم على التطلع إلى المزيد من المعارف،

لها عالقة مهمة بالمواد األخرى،  ،أن كل مادة من المواد الدراسيةبمتعلم كل حتى يشعر والمعارض، 

االهتمام ، وبالمثل فإن أهمية  التعليم وضرورتهبنفسه على هو عرف تيفمنافع شخصية، أنها تكسبه و

لغرض  (1)المعلم الناجح،والضعفاء، الذين هم من أهم شؤون  ،معرفة المتخلفينفي يفيد : بالفروق الفردية

أو  ،السمعفي أو تحويلهم إلى المختصين، إذا كانت لديهم مشاكل  ،بالعناية التربوية الفائقة ،عالجهم

كما أن االهتمام  أو يشعرون باإلحباط  مثال، ، وعزلة خوفمن اكتئاب، أو أو يعانون  من  ،النظر

،  تشجيعهم بالجوائز والحوافزألجل  ،لبارزينمعرفة االتقويم السليم و يساعد على ،بالفروق الفردية

االختبارات ، وويشعرانهم بالمسؤولية والواقعية ،يرفعان من همم المتعلمين: المدح وشرح األهدافف

والتطلع إلى تحقيق أفضل  ،والجدية، المثابرةو، طلب العلموعلى التعلق ب، المذاكرةتشجع المتعلمين على 

 ،يطلب إجابة يالسؤال الذ، كموضوعيةمثل األسئلة الالبناءة، الهادفة وة النتائج، وذلك عن طريق األسئل

                                           
جعلوا التالميذ  متفوقين، والصواب أن الذكاء منحة ربانية، والمعلمون يطورون   ينبعض المعليمين أنهم هم الذ عييد (1)

 .يفسدونأو 
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بحيث في وضع األسئلة،  مراعاة الفروق الفردية، وكتابة الدرجة على السؤال، مع ال يحتمل غيرها

 :يبدأ من الدرجة مقبولاألمور الواضحة، ثم المتوسطة، ثم الصعبة، علما بأن تقدير على األسئلة  يتحتو

، وال مانع أوراق األسئلة فياألجوبة أن تكون و  (1)،9.3: ، وممتاز5.3: ، وجيد جدا5.3:وجيد، 3.5

جوبة، فكما تكون ، وأن يصنعوا هم بأنفسهم أسئلة وأأو المذكرات أن تكون أجوبة الطلبة من الكتاب

التجديد  يتطلع إلىالتعبير والتعريف وحفظ القواعد، فالمعلم الجيد طلب ك ،تقليديةاألسئلة موضوعية تكون 

  ألساليب، بمعرفة االبحث المستمر عن أفضل السبـــل لتيسير التعليم والحث عليه فيالمتمثالن : والتطوير

، والهجائيـــة، مثل الطريقة الصوتية،  كل مرحلة ولكل مادة أساليب تعليم خاصةلحيث إن  ،والمراحل

الطريقة االستقرائـية تعتمد و ،االستنباطية ائيةاالستقر والقياسية ،والتحليلية، والكلية ،والجزئية

وهو تهيئة المتعلم جسميا ونفسيا وفكريا  ،التمهيد لهاأوالمشهورة، و الخطوات الخمسعلى االستنباطية، 

: اهاني، وثالحاضر الدرس، سواء بالمزاح أو القصص أو مراجعة الدرس السابق وربطه بالدرس ـــيلتلق

: اهثالث، مع فتح الكتاب، والقراءة السرية، وعرضا واضحاوالتمارين ة وهو عرض األمثلـــ ،العرض

بيان أهمية الدرس للمتعلم مع وبيان الخطأ والصواب، مع  ،الشرح والموازة والمقارنةوهو  ،الربط

استنتاج القاعدة، االستنباط،  وهو : اهرابعو، المـــادة بالمواد األخرىالدرس و والمجتمع، وبيان عالقة

بالمناقشة واألسئلة أو  سواء بالتطبيق على نماذج منوعة، التطبيق،: امسا، وخأو حفظها ،هاخ فهمترسيو

تكون باإلمالء  :مادة اإلمالءتدريس أساليب والقياس عليها، مع العلم بأن  المقالية وموازنة النظائر

أساليب ، وأن ألخطاءالمنقول، والمنظور، واالستماعي، واالختباري، وإصالح األخطاء، ومعرفة أسباب ا

،  وأن وإصالح األخطاء  تكون بالقراءة الصامتة، والجهرية، والفردية، والجماعية، :مادة القراءةتدريس 

والشفوي،  ،ـفي، واإلبداعيـتكون بالتدريب على التعبير الوظي" اإلنشاء"أساليب مادة التعبير 

 فيالنماذج المستعملة  إنجاز وتعبئةير، ووالتحريري، وبالتدريب على الخطب، وكتابة المحاضر والتقار

                 .لكل المواد الدراسية تستعمل الطريقة االستقرائية ذات الخطوات الخمس، على أن الوســط االجتماعي

 أهداف تعليم اللغة العربية

طب بيسر على القراءة والكتابة والتخا المتعلمين دريبت: الغاية والغرض من تعليم اللغات عموما   

تساهم ، والتفكير والتأثيرالتعليم وأدوات : وسهولة، وصوال إلى تعليم الفصاحة والبـــالغة، ألن اللغات

القراءة في بناء شخصية المتعلم، عن طريق الثقافة، واكتساب المعرفة، وتهذيب العواطف واالنفعاالت، 

تعليم الكتابة ، وقتصادي والسياسيوهي من أهم أدوات االتصال االجتماعي، والتراثي والتعلمي واال

يساهم في تحقيق المهارة في الكتابة المطابقة لقواعد اإلمالء االصطالحية، ويحقق دقة االنتباه وقوة 

                                           
 .%35 =15÷155×3: العمل، و% 35 = 15: ، من3:الدرجة (1)
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المالحظة، والعناية والنظام والنظافة، وتحسين الخط، والمنافسة، ومعرفة عالمات الترقيم، واختصارات 

هو القالب الذي يصب فيه المتعلم أفكاره، فتتهذب مشاعره، وتتطور  التعبير ــ اإلنشاء ــتعليم ، والرموز

يساهم في : تعليم األدب أو النصوص أو المحفوظات، وأحاسيسه، فيقضي حوائجه، ويتكيف مع مجتمعه

توسيع معلومات المتعلم اللغوية الصحيحة والفصيحة، كما يهدف إلى بعث روح المتعة والسرور، وتقوية 

المشاعر اإلنسانية، التي تجيش في الصدور، واالطالع على التراث والفضائل  الذاكرة، ومعرفة

يساهم في صون اللسان والقلم عن األخطاء، ويعود دقة المالحظة، ويزيد في : تعليم النحو، وواألذواق

المهارة في و، القدرة على التعليم، واالستنباط، ويهدف إلى فهم الكالم على الوجه الصحيح دون تأويل

حيث تساهم ، زء من المادة تساهم في االطالع على العلوم األخرى، ألن العلوم موصولة ببعضهاج

في  تقدم وازدهار الخدمات االجتماعية واالقتصـادية والسياسية، حسب نوع ذلك العلم،  كل علممعرفة 

 .فيكون المتعلم مواطنا صالحا، يحافظ علـــى خيرات بلده، متطلعا إلى الرقي والتقدم

 أطوار التعليم وأبعاده

وظيفته، وتنمو استعداداته ألدائهــــا،  يعرف يلك ، على المعلم أن يعرف أطوار التعليم وأبعاده غيينب   

إن قبول العلم  منهاالمتنوعة حول التعليم، وومن أبرز هذه األطوار واألبعاد مقوالت البن خلـدون 

 ،لـــاألق فيلة، إال ـمتعلم أول أمره عاجزا عن الفهم بالجمويكـــون ال، واالستعدادات لفهمه تنشأ تدريجيا

بمخالطة  ،يزال االستعداد فيه يتدرج قليال قليال وباألمثلة الحسية، ثم ال على  سبيل التقريبفالتعليم يكون 

تتم الملكة  تىفوقه، ح يوتكرارها عليه واالنتقال فيها من التقريب إلى االستيعاب  الذ ،مسائل ذلك الفن

، أن يكون التعليم بحسب طاقة المتعلم، وعلى نسبة قبوله للتعليم غيينب، والتحصيل في االستعداد ثم  في

ومن المذاهب الجميلة ، خلط مسائل الكتاب بغيرها حتى يعبه المتعلم من أوله إلى آخره غيال ينبو

ن معا ويستصعبان، ويعود فيستغلقا ،التعليم أال يخلط على المتعلم علمان  معــــافي والطرق الواجبة 

يرجع : هيأت المتعلم للفهم وتحصيل المسائل تيالعلم ال في بعد حصول الملكة الضعيفة ، ومنهما بالخيبــة

فيستوفى الشرح والبيان  ،إلى أعلى منها ،به إلى ذلك العلم ثانية، فترتفع درجة التلقين عن المرتبة األولى

ثة ثال في إال وضـح وفتـح،  يترك عويصا وال مهما وال مغلقا ويخرج به عن اإلجمال، ثم يرجع به فال 

وتكراره على  ،نظم الكالم ــ تعليم اللغة العربية ــ تحصل بممارسة كالم العرب فيالملكة ، وتكرارات

وال تفيد  ،تحصل بمعرفة القوانين العلمية،  فالقوانين تفيد علما الوالتفطن لخواص تركيبه، و ،السمع

تحصيل  في علم أنه مما أضر بالناس ا: مثال ،، ومن مقوالت ابن خلدونمحلها فيبالفعل  حصول الملكة

ثم مطالبة المتعلم  ،وتعدد طرقها ،واختالف االصطالحات ،كثرة التـآليف :والوقوف على غاياته ،العلم

را من المعلمين لهذا ولقد شاهدنا كثي... ،أو أكثـرها ،فيحتاج إلى حفظها كلها ...،والتالميذ باستحضار ذلك
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المسائل المقفلة من : يجهلون طرق التعليم وإفادته، ويحضرون المتعلم في أول تعليمه ،الذي أدركنا ،العهد

عليه   وإذا ألقيتْ  ،مرانا على التعليم، وصوابا فيه: العلم، ويطلبونه بإحضار ذهنه في حلها، ويحسبون ذلك

حسب ذلك صعوبة في العلـم نفســه، فتكاسل عنه   ـ الفهم الغايات في البدايات ـ وهو حينئذ عاجز عن

إرهاق  :ومن سوء التعليم... .  [1]أتى ذلك من سوء التعليم ،وتمادى في هجرانه  ،وانحرف عن قبوله

وذهب  ،أصاغر الولد، فمن كان مرباه بالعسف والقهر من المتعلمين ضاقت نفسهفي سيما   ،الجسد

خوفا من انبساط  ،ضميرهفي وهو التظاهر بغير ما  ،والخبـث نشاطه، واستكان إلى الكسل والكذب

لــه، من حيث االجتماع  تياإلنسانية ال ِنيمعا وفسدتْ  ،وخلقا ،وصارت له هذه عادة ،بالقهر عليه ياأليد

ذلك ، وفيه إخالل بالتحصيل ،التعليمفي نظم المختصرات فساد و.. .والتمرن، وصار عياال على غيره

ابن وصور  ...وهو لم يستعد لقبولها بعــد ،بإلقاء الغايات من العلم عليه ،لى المبتدئألن فيه تخليط ع

معرفة قوانين هذه الملكة  :يه "النحو"الصناعة العربية  :مساوئ تعليم  اللغة العربية بقولهخلدون 

 في والمهرة  ،لذلك نجد كثيرا من جهابذة النحاة ...،ال نفس كيفية: ـة، فهو علم بكيفيةصومقاييسها الخا

مودته أو  ذي كتابة سطرين إلى أخيه أوفي  إذا سئل  ،المحيطين علما بتلك القواعد ،صناعة العربية

ذا نجد من يحسن ــوأكثر من اللحن، وك ،أ فيها عن الصوابـــأخط :شكوى ظالمة أو قـصـد من قصوده

وال المرفوع من  ،اعل من المفعوليحسن إعراب الف وهو ال ،النظم والنثر :ويجيـد الفنين ،هذه الملكة

على  "إذا احتاجوا إليه"ضربهم  يلمؤدب الصبيان أن يزيد ف ييروى عن العلماء أنه ال ينبغ ، المجرور

سرابيل " :ه تعالىـإعراب قول في إن قولهم: اللبيب في كتابه مغني وقال ابن هشام  ، ثالثة أسواط  شيئا

وقال ابن ،  وإنما ذلك للمفسر ،فن النحو في فضول : قيكم البردن التقدير وت، إ91:لحالن، "تقيكم الحر

وصار العلم عارا على  ،زديادي تارك لالوالشاد ،راغب عن التعليميء الناش" :قتيبة يصف أهل عصره

والخوف الشديد من الوقوع  ،والسخرية من المخطئين ،والرياء لي التعاأيضا ومن سوء التعليم ، "صاحبه

سوء  من أسبابو ، اإلبداعتفكيرهم في ، ناهيك عن رجة التوقف عن أداء الواجباتإلى د ،الخطأ في

ومن دون إعمال فكر،  ،، وذلك عن طريق  الحفظ  والنقلخطاءاألأنماط عديدة من وانتشار إشاعة  التعليم

واب والص ،"إ"قولهم األلف يقرأ بالكسرة ، وبهمزة الوصل :كتسمية ألف الوصل ،بينها التسمية الخاطئة

 حذف األلف من كلمة، ووصاغرينا ،اليقينا: مثلفي الشعر،  كتابة ألف اإلشباع ، وتعذر الحركات معها

 ،ةحمزفي مدينة، و همدين :نحو ،عدم نقط تاء التأنيث المربوطةو (2)،دائما، واألصل بقاؤها "ابن"

 في دارهم مادمت  :زنأعرب و: مثل قولهم ،علم واحدفي إدماج العلوم خديجة وجمهورية، و، ومدرسةو

                                           
 .، وما بعدها384:مقدمة عبد الرحمن بن خلدون ص [1]
آبن زيد هذا؟، أو يا،  النداء نحو يابن زيد، ويأيها، وإذا وقعت :  يحذف  ألف ابن إذا دخلت عليها همزة االستفهام نحو (2)

: ا، ولفظا مفردا، ومثل هذا  يقال في كلمةزيد بن خالد، ولم تكن في أول السطر، وأن يكون ما بعدها أب: بين علمين مثل
 .11:ابنة، ينظر كتاب المفرد العلم في  رسم القلم،  للسيد أحمد الهاشمي، ط
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ولماذا رسمت التاء مفتوحة؟،   ،وهل تجوز المداراة؟ ؟،ما معنى دامثم  ،يمع بيان المحسن البالغ، دارهم

علم البالغة وعلم فقه اللغة، وعلم علم الصرف وعلم النحو وستة علوم،  ولكنه قيواحد، سؤال فهذا 

مثل اقتران  ،مادة النحوفي  ،ال عالقة له باإلعراب تناول مامن األخطاء الموروثة والفقه، وعلم اإلمالء، 

، المفعول ألجلهباب و ،التمييزباب  في كما  ،المنصوبات فيتناول  المجرورات و، جواب الشرط بالفاء

عالمات ، والخلط بين النحوأغلب كتب  في، دون المجرورات ،للمرفوعات والمنصوبات التبويبو

 فيتقليد العجم ، والنحوعلم  يف ،فى باب العدد ،تاء المربوطةتناول ال، ووعمل حروف الجر االسم،

واحد وعشرون : هو ،مثال ،895534321: والصواب قراءة الرقممن اليسار إلى اليمين، قراءة األرقام 

، وكتابة العدد وتسعمائة مليون، وسبعة وثمانون مليونا، وستمائة ألف ،وتلثمائة، وأربعة وخمسون ألفا

، ثالث مائة، ثالث مئة، ثالثمائة، ومثل شئون وشؤون: مثل ،الكتب المدرسية فيل مختلفة بأشكا ،ثلثمائة

 :رسمها، مثل ، األبجدية، دون معرفة األسباب، فتسرد مرة بحسبوف الهجاءاالختالف في ترتيب حرو

أبجد هوز حطي كلمن سعفص : ، وترتب أيضا بحسب أصلهاللمبتدئين ، وذلكخ ،ح ،ج ،ث ،ت ،ب

حذف ثالثة ألفات في البسملة، مع بقائها في اسم، في غير سبب عدم توضيع ، وذ ضظغقرشت ثخ

  .، ونحو ذلكإسمعيل وهرون وبقائها في ، حذف األلف من الرحمنااللتزام ب ، والبسملة

 أدوات المعلـــم

وأن يقوم ب، للطالوأن يكون المثل األعلى جميلة، والهيئة ال ،معلم أن يتحلى بالمالبس النظيفةيحسن بال   

وأن  ،أثناء الدرس عن ذهنهيشرد  ى أنيسجل ما عسأن و، يمهما كان مستواه العلم ،بإعداد دروسه

أهـــم قواعد خــط يعرف ما البد منه، مثل  ني عليه أغكما ينبوصحيح اإلمالء،  ،يكون حسن الخط

، وأن هـ ،م ،غ ،ع ،خ ،ح ،ج: التالية روفــلحلال ينزل تحت السطر إال أجزاء أنه : ، ومنهاالرقعة

تميل إلى أسفل قليال  :الخطوط األفقيةوأن ، والثالثة على شكل هالل مقلوب، شرطة قصيرة :النقطتان

خط الصاعد يكون زاوية ال، وأن الكلماتبين تتساوى المسافات بين الحروف و، وأن //محمد : //  مثل

 في و  ،هــ ،ظ ،ط ،ض  ،ص ،خ ،ح ،ج: الحروف اآلتيةرءوس في يوجد فضاء ، وأنه قائمة تقريبا

 ،مـف ،و ، ــع، م: ـروف اآلتيةالحـ تكون فيالرؤوس المطموسة ، وأن الوسط خاصةفي  ، والقاف ، الفاء

 ،ترسم الصاد، وأن الحرف األخير من الكلمة في إالفي الحروف، ال يوجد امتداد ، وأنه ـــق ،مـق

الكلمة كاملة، أثناء  ال بد من معرفة ، لذلكعن السطرالوسط مرتفعة في  ،والظاء ،والطاء ،والضاد

، إال عند الضرورةال يشكل ، وأن خط الرقعة ومصطفى ،محمد :في كلمتيرسمها،  كما هو الحال 

أنواع  بتعدد :يكونفقبح الخط أما بتقليد خــط واحــد، ، وتحسين الخط يكون بكثرة الكتابةوالخالصة أن 

 أنواع، كما ينبغي على المعلم أن يعرف نسخ :والحاء ،رقعة :تكون الميم كأنواحدة، الكلمة ال يالخطوط ف
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 ،كتابة الشعرإما ونسخ متواتر محفوظ، و سنة متبعة: ة القرآن الكريم، وهيكتابالكتابة العربية فهي إما 

تعليم، والكتابة العلوم  كتابة اإلمالء االصطالحيةأما وهاذا زيدن قائمْن، : مثل كتابة المنطوق،: وهي

م ــاء المفتوحة ترسم في االسالتــ، فجمال الرسممن النحو والصرف، و علميقواعد مستنبطة من : هيف

فتاة، وقناة، وقطاة، ومحاماة،  : ما عدا نحوبنت، وبخت ويخت، وكبريت، : المفرد، إذا سكن ما قبلها، مثل

في االسم المفرد إذا فتح ما قبلها  ترسم مربوطــةو ،ظرف بمعنى هنا: ومراعاة، ومسماة، ومغاالة، وثمة

عصَمت، وطلَعت، اسم ما عدا ، ة عشر رجال، وأربع عشَرة امرأَةفاطَمة، وحرية، وطمأنينة، وأربعَ : نحو

هو  :ل مطلقا، مثلـــترسم التاء مفتوحة في الفعو، حرف عطف بمعنى ثـُم: والالت، وذات، وثـُمت

: بنات، ومسلمة: ـق به، مثل  بنتالسالم، والملحـ ؤنثفي جمع الم، وهي كتبت، وأنا فهمتوسكت، 

في جمع التكسير، إذا كان مفرده مختوما بالتاء، ، وسجالت، وأوالت: سنبالت، وسجل: مسلمات، وسنبلة

مثل أبيات، جمع بيت، وأصوات، جمع صوت، لكن إذا كان مفرده خاليا من التاء، ترسم مـــربوطـة، 

 ايرسم ألفففي أول الكلمـة،  وأما األلفغازي، وهداة جمع هادي، ، وغزاة جمع يقضاة جمع قاض: مثل

ال يبدأ  : القاعدة العامة ، ألنتلفظ وال تكتب وحركته ضرورة ،الوصلمجردة عن الهمزة ويسمى ألف 

: امش واسمع، ويضم إذا انضم ثالثه، مثل: بساكن، وال يوقف على متحرك، فيلفظ مكسورا غالبا مثل

خاصة، ويكون في أول الحروف ( ال، وايمن)ع، واغز، واغزي، وال يفتح إال مع اكتـُـب، واتل، واد

فقط، ويكون في أول عشرة أسماء " ال"واألسماء واألفعال، ففي الحروف يختص بأداة التعريف 

، (اسم، وابن، وابنـة، وامرأة، وامُرؤ، واثنان، واثنتان، وابنم، وايمن، واست): مخصوصة، مفردة وهي

اسمان اسمين، وابنان ابنين، وامرأتان امرأتين، وأما في األفعال والمصادر، فتكون في أمر : لومثناها مث

سواء كان : ، أي"مطلقـا"اكتب، وامش، وارم، وغز وفي الخمــاسي والســـداسي : مثل: الثالثي دائما

ستخراج، استخرَج، واال: مثلانطلَق، واالنطالق، وانطلْق، و: ماضيا، أو مصدرا، أو أمرا، مثل

ألنه  قال، وباع، ويسمى أجوف: مثلألنه يتغير، حرف علة، يسمى واأللف في وسط الكلمة ، واستخرجْ 

دعا وسما، من دعوت : ، مثلاواوي اويسمى مقصورالكلمة  في آخراأللف ويرسم في وسط الكلمة، 

 زة القطعهموأما ، مثل هدى وسعى ورمى، من هديت وسعيت ورميت، ايائي امنقوصويسمى وسموت، و

إن وأن : ترسم في أول كل الحروف، مثل، فآخرهافي و ،وفي وسطها ،تكون في أول الكلمةف، المنطوقة

الجموع، كل في ووفي أول كل األسماء، ال، : الحرف سوىوإنما، وإلى وإال وأال، وإما وأما، وأم وأو، 

سوى األسماء العشرة ا، إذ، وإذ: وفي الظرف مثلأبناء، وأوالد، إبراهيم وأحمد وأسامة، و: مثل

سواء كان ماضيا، أو : ، أي"مطلقا"الفعل الرباعي أول في ترسم واسم وابن، : مثل المنصوص عليها،

أكرَم، واإلكرام، وأكراْم، وأسلم واإلسالم، وأسلم، وأحصى واإلحصاء وأحص، : مصدرا، أو أمرا، مثل

أكبر، وأولى، : أفعل التفضيل، نحو أكل أكال، وأخذ أخذا، وفي: وفي ماضي الثالثي ومصدره، مثل
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، ن كانت اسما ترسم قطعاإت صفة ترسم وصال، ونوأجدر، وألد خصم، وألــذ طعم، لذلك فاالثنين إذا كا

مْسألة، : إذا كان ما قبلها ساكنا، مثل: على ما يجانس حركتها هي همزة القطع في وســط الكلمةوترسم 

أْس، كَ : إذا كانت هـي  ساكنــة، مثل: ى ما يجانس حركة ما قبلهال ومْسؤول، وترسم عللة، والتفاؤُ وأْسئِ 

ترسم فإذا تحركت وتحرك ما قبلها، ، باعتبار جمال الرسم، أما هيئة بخالف وشؤم، م، لـُـؤْ ْئب، ووذِ 

: ِوئام، وِرئاسة، ورئِيس، ويخِطئون، ومثل: ، مثل"الكسرة، فالضمة، فالفتحة: "بحسب حركة األقوى

 الهمزة فيوترسم  ، خطؤكم ليس كخطئِـهم: أل، مع مراعاة عالمات اإلعراب، مثلون، وسَ ُيؤخر، ويقرؤ

هذا الشاِطئ والباِدئ، وبالتكافـُـؤ : بحسب حركة مـا قبلــها، مثل آخــــر الكلمة، وتسمى المتطرفة

، وهناك اصطالحات ْفءوبالتباطــُـؤ، وباللؤلــُـؤ، ويقــــَرأ، ويمـــأَل، والوضوء، والنْشء، والدْفء، والك

هللا، : حذف األلف، في لفظ: الحذف في الرسم اإلمالئي كثير، مثل، فالحذف، والزيادة، والوصـــلتتعلق ب

ويأهل، ويابن، وهرون، وإسمعيل، وإسحق، وطه، ويس، وهذا، وهذه،  والرحمن، واإلله، ويأيها،

عم؟، مم؟،  : لنون واأللف، في لفظحذف ا: داود، وطاوس، ومثل: حذف الواو في لفظ: وهؤالء، ومثل

م؟، وعالم؟ وحتام؟، وفيـــم؟ وبـم؟ و نحو ذلك لِ : ونحو ذلك في االستفهام، مثلوأصلهما عن ما، ومن ما، 

عما، وهأنــذا، ولكن، والسموات، والصلوات، وموظفو المدرسة، وكتابا الحساب، وادع، وارم، : مثل

ثالثة عشر رجال، وثالث : حذف التاء في: الكتاب، ومثلواسع، وإذا لم تكتبي اخرجي  وأخرجي معك 

مائة، وكتبوا، وزيًدا، : في لفط زيادة األلف مواطن منها ئيالرسم اإلمال في لزيادة، ولعشرة امرأة

اللذان، اللتان، : ى، وعمرو، وزيادة الالم في لفظوأولئك، واألولَ  ،أولو: وُهـًدى، وزيادة الواو في لفظ

الكلمات وصل ، ومثال ئك، وأربعمائةـَـثلثمائة، وأول: الحذف والزيادة معا، ومثال والالئي، والالتي

، ونحو عم؟، ساعتئذ، ويومئذ، ولحظتئذ، وعنئذ، وحيثما، وكلما وإنما، وبما، وفيما، ومما، وعما: ببعضها

أن تشابهة في الرسم والصوت، وم، وينبغي على المعلم أن يعي معاني الكلمات الحتام؟، وإالم؟و

بدأ العمل، معنى  بين المتشابهات، مثليستصحب معه في الفصل الدراسي قاموسا مناسبا، لمعرفة الفرق 

مأل اإلناء، ومل منه ملال، معنى و، القيلولة من الحر في إذا تكلم، وقال يقيل يقول قالمعنى و، وبدا ظهر

الضوء،  السنىومعنى ، سأل اإلمالء الكتاب أمللته، واستماله أمليت له في غيه، وأمليتمعنى تعب، و إذا

 شدا، وسقط، والهواء الجو وهوىالعشق،  الهوى، والطرب: الغنى ضد الفقر، والغناء، ووالسناء الرفعة

أتى،   حضر، والحض الحث، والحظ النصيب، وحدة َذكاء الرائحة إذا تغنى وترنم، والشذا يالشاد

وعاء  الشكوة، ودعاَوى: أو تهمة، جمع ،قضية دعوىالدعوة دعوة بالخير وإلى الطعام، وال، ووحظر منع

، الخالي السفر الكتاب، والصفرو ،شكوات، والشكوى اإلخبار بالسوء، جمع شكاِوى: للماء وللبن، جمع

ضن ، وحائط المدينة، والصورة الشكلومنزلة ال ةالسور، وما يضرب به، والصوت الصدى السوطو

، ومما يحتاج إلى ودخل سلك: ـذتــم، ونفـ: نفــد، والغضب والغيظالنقصان،  الغيض، وشك بخل، وظن
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والحظ،  والحظر، والحض باهظ، جاحظ، وحضر: دقة المالحظة الفرق بين صوت الضاد والظاء، مثل

 ، وظرف، وظفريوالظل، وظب وحظوة، وحفظ، وحنظل، وشواظ، وضن وظن، وضل وحظيرة،

والغيظ،  ، وغيضة، والظهار، وعظم، والعظيم، وظلم، والظالم، والظمأ، والظهر، والظهيروالظفر

فظيع، والقيظ، وكظم، ولحظ، ولحظة، والحظ، واللفظ، الفضة ووغض، والغليظ، وفض، والفظ، و

 تها، وهناك مفردات يحسن مالحظةوظب، ووعظ، ووظف، ويــقظوواللظى، ونظم، ونظف، ونعظ، 

وإناء، ــق، وألقى فألق، وإطار، وإزار، ـْ فال يَ خرج فاخرْج، وأخرَج فأخرْج، ولقِ  :واستحضلرها مثل

؟، وترأس ترؤسا، وتألأل اللؤلؤ فهـو متأللئ، ويجرؤ، ي، ودفأين، ورئة، ومئون، وأؤلقــوينأى، وجزأين

ورءوف، وكؤوس، وشؤون، ويقرؤون، ويقرآن، والنهضة واليقظة، وربة بيت، وحبة سلت، ويحيى 

والشكوى، والعصا والصفا، ودعا وشكا وسما وغزا  وليلى، وليلة مقمرة، وعظمى، وعظمة، واألعلى،

 إيطاليا: يحيا الشعب، واألسماء األعجمية مثليحيى رجل، ووعال وكسا وسال، وهدايـا، وقضايا، و

، كما يحسن التدريب على بخارى، وعيسى ابن مريم، بألف ابنوروما، سوى موسى وعيسى، وكسرى و

من كثر كالمه واهلل واليوم اآلخر فلــيقل خيرا أو ليصمْت،  من كان يؤمن ب : نماذج إمالئية مفيدة مثل

، نستفتح اإلمالء بحمد بارئ يباسم هللا مبدئى، ومن العدم منشئوكثر خطؤه، ومن كثر خطؤه قل حياؤه، 

هذه الكائنات، ومنشئ هؤالء المخلوقات، ومبدع األرض والسموات، العلي األعلى، جل شأنه، وتقدست 

على آالئـــه، التي ال تحصى، ونعمائه التي ال تستقصى، ونصلي ونسلم على خاتم  أسماؤه، وله الشكر

أنبيائه، الذي أدبه ربه فأحسن تأديبه، ونشأ على أكمل الفضائل الحسنى السمحة، من مبدإ صباه، حتى بلغ 

راء، من ذرإ الكماالت كل ما يتمناه، صلى هللا عليه وآله، أولي الهدى، وأصحابه أصحاب المآثر الغ

، ومن المهم أيضا معرفة والشيم الشماء، النائــين عن سوء البؤس، وشؤم دناءة األدنياء، وبذاءة لؤم اللئام

قواعد الوقف على السكون أو على مد الصوت، فالوقف ال يكون على متحرك أبدا، بل يكون على 

عالمة التأنيث، " تــــاء"يه إذا كان الموقوف علورأيت زيدا، : هذا زيد، أو على المد نحو: السكون نحو

وتلك مدرسة، هذه شجرة، : منقوطة، نحوتاء تكتب  ولكنهاالوقف،  في نطقاًء ساكنة، ــــفإنها تستبدل ه

وإذا كان الحرف منونا بالضم، أو الكسر، فيحذف التنوين، ويسكن الحرف، نحو هذا زيْد، ونظرت إلى 

نون ، وهذا إبراهيْم، وهذا يكتْب، وهذا كتْب، أما المهذه سعادْ  :زيْد، بسكون الدال، وكذلك يسكن نحو

هذا يسعى، : ، ودعوت زيدا، وكذلك يمد نحو، وكان زيد قاضيارأيت داعيا: ـدا، مثلفإنه يمد مـ: بالفتح

: ويدعو، ويرمي، والقاضي، وإذا كان االسم المنقوص نكرة فتحذف ياؤه، في حالتي الرفع والجر، مثل

اْض، بسكون الضاد، ويجوز استعمال الوقف بالسكون على نية الوصل، لذلك هذا قاْض، ونظرت إلى ق

قبل : الشارحة، وتكتب: وهي ،المات الترقيموتطبيق عومن المهمات أيضا معرفة   ، سكن تسلم: يقولون

بعد الفقرات المفيدة، ولو كانت : القول، وقبل النص، وقبل التعريفات والتقسيمات، والفاصلة، وتكتب
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م السالم، عليك: حامد بن صالح، وعادل بن رجب، وال تكتب عشوائيا، مثل: كاألسماء، مثلقصيرة، 

 :ومن عالمات الترقيم، عالمة، بعد نهاية الفقرة، ونهاية الكالم: وتكتب ورحمة، هللا وبركاته، والقاطعة

ئلة في كتابة ــ للجمل المعترضة ــ، والشرطة الما: ، والشرطتان)!(، وعالمة التعجب (؟)االستفهام 

، وال بأس من مذاكرة بعض المعلومات للنص المهم، أو الرقم المهم: التاريخ والرقم اإلشاري، والقوسان

، وإتان، وإتانة، يقال عجوز، وعجوزة، ورأيت خالخيل، بالجمع، والمراد خلخاالنيقال : المفيدة، مثل

، وقد ن، وإنسانة، وعلق، وعلقةوامرأة أنثى، ورجل، ورجلة، وشيخ، وشيخة، وزوج، وزوجة، وإنسا

مصغرات ال مكبر فمسيطر، ورويد، وثريا، وكميت، ومهيمن، ، وأما األصل أما، مثل أم القرى ونيسم

كإيالف صرف، : اسما لرجل" ثمود"إذا كان ، ووبمعنى نعم أو حقــــا والردع فيكال أداة للن، ولها

 الم الملك الفرق بين مثال، وقريشلة وقبي ،هودة قبيلوإذا كان اسما لقبيلة منع من الصرف مثل قريٍش، 

تزاد ، وإن هذا لزيد، فزيد خبر إن، مرفوع بهافي الم االبتداء بين ، فزيد مجرور، وإن هذا لزيدٍ  في

، يالماضفي أول الفعل تزاد التاء ، والرجعى والمراد الرجوع: األلف المقصورة  لمناسبة السجع، مثل

بمعنى إلى إلخ، : يجتزأ ببعض الحروف عند الوضوح، مثل، ووتفرق تذكر، وتجلى، وتجبر،:  نحو

سأدع الرجل، : الخط على الوصل، مثل بنى، وقد يذيبمعنى ال: ومثل اللذآخره، واه، بمعنى انتهى، 

دين،  يلــ: بحذف الواو ألجل السكون، ومثل واد النمل، بحذف الياء، وقد يجتزأ  بالكسرة عن الياء، مثل

 الرجل؟ واشترُوا الضاللة، ولتبلُون الساكنين، مثل منَ ال بد من تحريك أول والماض، و لالعاالقاض وو

قد ، وحب الحصيد: ء إلى صفته، مثليقد يضاف الشوأصل الكلمة وواو الجماعة، بحذف أحد الواوين، 

 واسأل أهل بمعنىواسأل القرية، : مقامه ويأخذ أحكامه، مثل" المضاف إليه"يحذف المضاف فيقوم 

يقاس وبن األخضر،  محمد بـن خالدالحاج نجح  بمعنى ،األخضر محمد خالدالحاج نجح  :القرية، ومثل

جمع و ،منحازجمع على از ــممتجمع على الواضح عند االلتباس، فجمع مدير يقاس على جمع منير، و

نتيجة الولد تقدير البنت ممتاز، ويقال ون وجيدون، وز، فيقال مديرون وممتاـسجمع كيـِّ  علىجيــد 

التطوير ممتازة، وبعض الطلبة جيد، أو جيدون، والبد للمعلم من أن يكون نشطا حيويا يسعى إلى 

سب متطلبات المجتمع، فيكون حويستظهر كل ما يحتاجه الناس من المهمات مثال، يتفاعل مع تالميذه، ف

في يشارك بل ووالمسارح،  ومطلعا على الفنون، والكتب والمجالت واإلذاعات كيسا لبقا، ملما مثقفا

ألن التعليم بال واألعمال اليدوية، والمعارض والندوات، النشاطات العلمية، والثقافية والفنية، واألشغال 

 . نشاطات شأنه شأن القصص والحكاياتالمزاولة 

. 
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 الخاتمة

واعد اللغة العربية، النحو الجديد تبويب وأساليب محاولة الستكشاف أفضل السبل، لتيسير تعليم ق          

من حيث العمل على بيان العوامل، وتأثرها في المعموالت، ومن حيث عرض بعض األفكار 

البحث  ن الدراسات والواقع االجتماعي يفرضانأل ،واالقتراحات، في مجال أساليب التعليم المفيدة

ليم اللغات يساهم فــي تعليم العلوم كلها، وألن تعغرض ل  المستمر عن أجود مســلك من جميع الوجوه

يجعل العناية بها معرفة العلوم األخرى معرفة صحيحة، وبسهولة ويسر، في وتطوير المجتمع، 

مضاعفة، فإذا صح تبويب النحو مثال على وجه من الوجوه، فإنه يمكن تأسيس منهج  مبرمج يعتمد 

وذلك بترتيب العلم ، ون تلقائيايتعلم الطالب تجعلطريقة التعليم الذاتي، الذي أفضل الطرق وأحسنها، ك

بالمسؤولية، فيعلمون أنفسهم بأنفسهم، ويتخلص المعلم من سرد  حيث يشعرونوبالتشويق إلى طلبه، 

 .ومعالجة الفروق الفردية، والدعم والمساعدة د طول حياته، فيتفرغ إلى التوجيهالقواع

رفع من مستواها، فإن اللغة العربية أولى فإذا وجب على كل عاقل أن يهتم بلغتــه، وأن يعمل على ال     

وأجدر، ألنها ذات أصول عريقة، وألنها لغة القرآن الكريم، فلعل الهمم تتعلق بالبحث المستمر، عن 

 وذلكتيسير تعليم اللغة العربية، حتى يتمكن كل الناس من معرفة أسرار اللسان العربي المبين، 

تذييــــــل هذا الكتاب، من المستحسن  ولعله  تعليم للعموم، بابتكارات واجتهادات في مجاالت تيسير ال

التي تقدم ذكرها في اإلعراب بمجرد النظر، وذلك  ،بالتدريب على اإلعراب، بواسطة الرموز المقترحة

شواهد كتاب قطر الندى وبل الصدى، البن هشام، وعددها خمسون ومائة شواهد مشهورة،  على بتطبيقها

محافظة ب مقحق القطر، الشيخ محمد محيي الدين عبد الحميد، من مواليد شاهد، اهتداء بإعرا

 م، وتوفى1843، هـ1344 : م، الذي نال شهادة العالمية النظامية، سنة 1900،هـ 1318:سنة الشرقية

 بعضإعراب و ،القرآن الكريم ، ثم بتدريبات على إعراب بعض آيات منم1852هــ، 1382: سنة

 ..حاديث النبوية وهللا نعم المعين والحمد هلل رب العالميناأل
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 التدريب على اإلعراب

 بسهولة وسرعة إعراب شواهد قطر الندى وبل الصدى

.. 

 

 

 

 



)                       52)     
 محمد سليم محمد. أ   النحو الجديد  تبويب وأساليب 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



)                       61)     
 محمد سليم محمد. أ   النحو الجديد  تبويب وأساليب 

 
 

. 

 

 

 

 

 

 

 



)                       61)     
 محمد سليم محمد. أ   النحو الجديد  تبويب وأساليب 

 
 

 

 

 

 

. 

 



)                       62)     
 محمد سليم محمد. أ   النحو الجديد  تبويب وأساليب 

 
 

..  

 

. 

. 

 

 



)                       63)     
 محمد سليم محمد. أ   النحو الجديد  تبويب وأساليب 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



)                       64)     
 محمد سليم محمد. أ   النحو الجديد  تبويب وأساليب 

 
 

. 

. 

. 

 

. 

 

. 



)                       65)     
 محمد سليم محمد. أ   النحو الجديد  تبويب وأساليب 

 
 

 

. 

 

 

 

 



)                       66)     
 محمد سليم محمد. أ   النحو الجديد  تبويب وأساليب 

 
 

 

 

. 

 

 

 



)                       67)     
 محمد سليم محمد. أ   النحو الجديد  تبويب وأساليب 

 
 

 

 

 

 

. 

. 

. 



)                       68)     
 محمد سليم محمد. أ   النحو الجديد  تبويب وأساليب 

 
 

. 

. 

. 

 

 

 

. 



)                       62)     
 محمد سليم محمد. أ   النحو الجديد  تبويب وأساليب 

 
 

 

 

. 

 

. 

. 



)                       71)     
 محمد سليم محمد. أ   النحو الجديد  تبويب وأساليب 

 
 

 

 

 

 

 

 

. 



)                       71)     
 محمد سليم محمد. أ   النحو الجديد  تبويب وأساليب 

 
 

 

. 

 

. 

. 

 

. 



)                       72)     
 محمد سليم محمد. أ   النحو الجديد  تبويب وأساليب 

 
 

 

 

 

 

 

 



)                       73)     
 محمد سليم محمد. أ   النحو الجديد  تبويب وأساليب 

 
 

 

 

 

 

 

 



)                       74)     
 محمد سليم محمد. أ   النحو الجديد  تبويب وأساليب 

 
 

 

 

 

 

 

 



)                       75)     
 محمد سليم محمد. أ   النحو الجديد  تبويب وأساليب 

 
 

 

 

 

 

.. 

 



)                       76)     
 محمد سليم محمد. أ   النحو الجديد  تبويب وأساليب 

 
 

 

 

 

. 

 

 



)                       77)     
 محمد سليم محمد. أ   النحو الجديد  تبويب وأساليب 

 
 

. 

 

 

 

 

 

 



)                       78)     
 محمد سليم محمد. أ   النحو الجديد  تبويب وأساليب 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



)                       72)     
 محمد سليم محمد. أ   النحو الجديد  تبويب وأساليب 

 
 

 

 

 

 

 

 



)                       81)     
 محمد سليم محمد. أ   النحو الجديد  تبويب وأساليب 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



)                       81)     
 محمد سليم محمد. أ   النحو الجديد  تبويب وأساليب 

 
 

 

 

... 

.... 

 

 

 

 

 

 

 

..... 

 



)                       82)     
 محمد سليم محمد. أ   النحو الجديد  تبويب وأساليب 

 
 

 والحديث النبوي تدريبات على إعراب القرآن الكريم

 القرآن الكريم: أوال

     3: وآيــاتهـــاالكوثـــــر،   ســــورة  118   

 بسم هللا الرحمن الرحيم

ا أَْعَطْيَناَك اْلَكْوَثرَ    ( 4)نَّ َشانَِئَك ُهَو اأْلَْبَترُ إِ  (2)َفَصلِّ لَِربَِّك َواْنَحرْ  (1)إِنَّ

خبر إن، والمراد : مركبة من إن، واسمها، وجملة أعطيناك: استئناف، وإنا: جملة إنا أعطيناك الكوثر   

، فاعل، وكاف الخطاب، مفعول أول، والمخاطب محمد : أن هللا تعالى منح رسوله فضال كبيرا، ونا

وقيل نهر في الجنة، وقيل الخير الكثير، وقيل فيه ستــة عشر مفعول ثاني، قيل الكوثر أهله، : والكوثر

فعل أمر مبني على حذف الياء، وتقدير : استئناف، حكم مترتب على ما قبله، وصل: قوال، وجملة فصل

متعلقان بصل، والكاف مضاف إليه، واإلظهار في موضع اإلضمار لتعظيم الرسول : فاعله أنت، ولربك

عطف، وتقدير الفاعل أنت، وتقدير المفعول نسكك، وجملة إن : ملة وانحرفصل لنا، وج: ، واألصل

ضمير فصل، للتقوية، ال محل له : مضاف إليه، وهو: اسم إن، والكاف: استئناف تقرير، وشانئك: َشاِنَئك

: مبتدأ خبره األبتر، وجملة هو األبتر: خبر إن، أو هو: واألبتر [من اإلعراب، وقيل توكيد السم ظاهر،

 . ر إن، وشاني النبي هو مبغضه، الذي ال ولد لهخب

     6: وآيــاتهـــاالكافرون،   ســــورة  112   

 بسم هللا الرحمن الرحيم

َها اْلَكافُِرونَ   (5) َواَل أَْنُتْم َعابُِدوَن َما أَْعُبدُ  (3)مْ َواَل أََنا َعابٌِد َما َعَبدتُّ  (4) َواَل أَْنُتْم َعابُِدوَن َما أَْعُبدُ  (2) اَل أَْعُبُد َما َتْعُبُدونَ  (1) قُْل َيأَيُّ
 (0)لَُكْم ِديُنُكْم َولَِي ِدينِ 

منادى : مقول القول، وأي: استئناف من كالم هللا تعالى، وتقدير الفاعل أنت، وجملة يأيها: جملة قل   

لفظها مفرد : أيصفة ألي، فأي مفرد وصفتها جمع، ف: زائدة للتنبيه، والكافرون: مبني على الضم، وها

جواب النداء، : ومعناها جمع، مثل من، ويكون ما بعدهما على لفظهما، أو على معناهما، وجملة ال أعبد

مفعول به، وجملة : أنا، وما، في ما تعبدون: ال أفعل في المستقبل، وال، نافية، وتقدير فاعل أعبد: أي

عبد عبادتكم، وواو الجماعة فاعل تعبدون، ال أ: تعبدون صلة الموصول، وقيل ما، مع الفعل مصدر، نحو

خبر أنتم، : مبتدأ، مبني في محل رفع، وعابدون: عطف، وأنتم: وتقدير المفعول تعبدونه، وجملة وال أنتم

مفعول : عالمة رفعه الواو، ألنه جمع مذكر سالم، والنون عوض التنوين في مفرده، وما، في ما أعبد

أنا، وجملة وال أنا : والواو عالمة الرفع، وتقدير فاعل أعبد، مقدر عابدون، فعابدون اسم فاعل، فاعله 

من الفعل والفاعل : أنا، وما، مفعول عابد، وجملة عبدتم: عطف، وقيل توكيد، وعابد خبر: عابد ما عبدتم

: عطف أو توكيد، وجملة لكم دينكم، استئناف بيان، ولكم: صلة ما، وجملة وال أنتم عابدون ما أعبد
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: عطف، ولي: بمقدر خبر دين، والكاف مضاف إليه، والميم عالمة الجمع، وجملة ولي دين متعلقان

متعلقان بمقدر خبر دينـــي، وعالمة رفع الخبر مقدرة، وياء المتكلم المحذوفة في رسم دين، وفي الوقف، 

  .لالختصار والخفة، مضاف إليه

     3: وآيــاتهـــاالنصـــــر،   ســــورة 111   

 هللا الرحمن الرحيم بسم

ِ َواْلَفْتحُ  ِ أَْفَواًجا (1) إَِذا َجاَء َنْصُر هللاَّ اَس َيْدُخلُوَن ِفي ِديِن هللاَّ اًبا (2)َوَرأَْيَت النَّ ُه َكاَن َتوَّ ْح ِبَحْمِد َربَِّك َواْسَتْغِفْرهُ إِنَّ  (4) َفَسبِّ

: وب بجوابه، وجملة جاء نصر هللاظرف خافض لشرطه منص: استئناف، وإذا: جملة إذا جاء نصر هللا  

عطف : ولفظ الجاللة مضاف إليه، من إضافة المصر إلى فاعله، والفتحفاعل جاء، : ونصرمضاف إليه، 

عطف : جاء نصرهللا وفتحه، وجملة ورأيت: على نصر، وال، في الفتح عوض عن مضاف إليه، نحو

من الفعل والفاعل، في : ية، وجملة يدخلونمفعول به لرأى البصر: على جملة جاء، والتاء فاعل، والناس

متعلقان بيدخلون، ولفظ : داخلين، أو مفعول ثاني لرأى العلمية، وفي دين هللا: محل نصب، حال، نحو

سبح هللا وقت مجيء : جواب الشرط، وعامل إذا، نحو: حال، وجملة فسبح: الجاللة مضاف إليه، وأفواجا

عطف، والهاء مفعول : ، وتقدير فاعله أنت، وجملة واستغفرهفعل أمر مبني على السكون: نصره، وسبح

خبر : استئناف تعليل لالستغفار، والهاء، اسم إن، وجملة كان: به، والفاعل مستتر، وجملة إنه كان توابا

 .خبرها: إن، واسم كان مستتر، وتوابا

     5: وآيــاتهـــاالمســد،   ســــورة 111   

 بسم هللا الرحمن الرحيم

الََة اْلَحَطبِ  (4)َسَيْصلَى َناًرا َذاَت َلَهبٍ  (2)َما أَْغَنى َعْنُه َمالُُه َوَما َكَسبَ  (1)بَّْت َيَدا أَِبي لََهٍب َوَتبَّ تَ   (5) ِفي ِجيِدَها َحْبٌل ِمْن َمَسدٍ  (3)َواْمَرأَُتُه َحمَّ

: وليست تاء خطاب، ويـــدا استئناف دعاء، والتاء الساكنة عالمة على تأنيث الفاعل،: جملة تبت يدا    

مضاف إلى يدا، : فاعل تبت، عالمة رفعه األلف ألنه مثنى، وحذفت نون التثنية ألجل اإلضافة، وأبي

عل اعطف، والف: مضاف إلى أبي، وجملة وتب: وعالمة جره الياء، ألنه من األسماء الخمسة، ولهب

فاعل أغنى، : تعليل لهالك أبي لهب، وماله استئناف: هلكت يداه وهلك، وجملة ما أغنى عنه: مستتر، نحو

صلة الموصول، وفاعل كسب : عطف على ماله، وجملة كسب: والهاء مضاف إليه، وما، في ما كسب

مستتر، وتقدير المفعول ما كسبه، والمراد لم يغن الطغاة طغيانهم باألموال واألوالد والمقامات 

ئناف، حكم مترتب على ما قبله، والسين تدل على است: االجتماعية شيئا، مهما كانوا، وجملة سيصلى

عطف : مضاف إليه، وامرته: صفة، ولهب: مفعول به، وذات: المستقبل، وتقدير فاعل يصلى هو، ونارا

بتقدير أعنى حمالة : وستصلى امرأته نارا ذات لهب، وجملة حمالة الحطب: على فاعل سيصلى، نحو
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مضاف إليه، وجملة في : صفة امرأته، والحطب: رفع حمالةصفة، أو حال، أو استئناف شتم، وب: الحطب

متعلقان : حبل، وها، مضاف إليه، ومن مسد: متعلقان بمقر خبر: ، وفي جيدهاذماستئناف : جيدها حبل

 .في رقبتها حبل كائن من ليف: بمقدر صفة لحبل، نحو

     4: وآيــاتهـــا اإلخالص،  ســــورة  112   

 يمبسم هللا الرحمن الرح

ُ أََحدٌ  َمدُ  (1)قُْل ُهَو هللاَّ ُ الصَّ  (3)َولَْم َيُكْن لَُه ُكفًُوا أََحدٌ  (4)لَْم َيلِْد َولَْم ُيولَدْ  (2)هللاَّ

مقول القول، : أنت، وجملة هو هللا: وتقدير الفاعل استئناف خطاب لرسول هللا،: جملة قل هو هللا     

خبر هو، بال رابط، والضمير : من األول، أو جملة هللا أحدخبر ثانـي، أو بدل : خبر هو، وأحد: ولفظ هللا

آلهتنا ثلثمائة وستون، لم تقض : في قول الكفار صْف لنا ربك، أو قولهم: يعود على المسؤول عنه: هو

تقرير للصمدية، : خبر لفظ هللا، وجملة لم يلد: تقرير، فالصمد: حوائجنا، فكيف بواحد؟، وجملة هللا الصمد

عطف، : م، والفاعل مستتر، وجملة ولم يولد، عطف، ونائب الفاعل مستتر، وجملة ولم يكنجزم بل: ويلد

متعلقان بمقدر : اسمها، وله: خبر كان، وأحـــد: ويكن جزم بلم، حذفت واو يكون اللتقاء الساكنين، وكفؤا

وقيل لم يكن أحد كفؤا مماثال له، : حال، تقدمت صفة كفؤا على موصوفها فسموها حاال، واألصل

متعلقان بكفؤا، وقيل مراعاة المعنى دائما، : حال، وقيل له: متعلقان بمقدر خبر يكن، وكفؤا: بالعكس، فله

هللا الصمد، لم يلــــد، ألنهما مؤكدتان، والعطف : أولى من مراعاة اللفظ والفواصل، ولم تعطف الجملتان

 .  ن الزوج المماثلألجل التغاير في الوالد والولد، ع: في لم يولد، ولم يكن له

     5: وآيــاتهـــاالفلـــق،   ســــورة  114   

  بسم هللا الرحمن الرحيم

فَّاَثاِت فِي اْلُعَقدِ  (4)َوِمْن َشرِّ َغاِسٍق إَِذا َوَقبَ  (2)ِمْن َشرِّ َما َخلَقَ  (1)قُْل أَُعوُذ بَِربِّ اْلَفلَقِ    ( 5)َذا َحَسدَ َوِمْن َشرِّ َحاِسٍد إِ  (3)َوِمْن َشرِّ النَّ

 

فعل : مقول القول، وأعوذ: وجملة أعوذ برب الفلق استئناف، خطاب لرسول هللا،: جملة قل أعوذ    

: متعلقان بأعوذ، والفلق: أنا، وبرب: مضارع مرفوع بتجرده من النواسب والجوازم، وتقدير فاعله

ليه، وجملة خلق صلة ما، أو مضاف إ: متعلقان بأعوذ أيضا، ومــا، في ما خلق: مضاف إليه، ومن شر

ظرف : مضاف إليه، وإذا: عطف، وغاسق: مصدرها، بمعنى مخلوقه، ومن شر، الثانية والثالثة والرابعة

أعوذ باهلل من شر الليل وقت ظالمه والحاسد : وليس شرطا، نصب بما قبله، وهما غاسق وحاسد، والمراد

مضاف إليه، : إليه، وفاعلهما مستتر، والنفاثاتالفعليتان، مضاف : وقت حسده، وجملة وقب، وجملة حسد

متعلقان بالنفاثات، وذكر الثالثة، بعد : وهن السواحر الالتي ينفثن في العقد من غير ريق، وفي العقد

 .  اإلجمال في من شر ما خلق، لشدة شرها، وقيل آخرها أخطرها
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    6: وآيــاتهـــاالناس،   ســــورة   114  

 لرحيمبسم هللا الرحمن ا

ِة  (5)الَِّذي ُيَوْسِوُس فِي ُصُدوِر النَّاسِ  (3)ِمْن َشرِّ اْلَوْسَواِس اْلَخنَّاسِ  (4)إِلَِه النَّاسِ  (2)َملِِك النَّاسِ  (1)أَُعوُذ بَِربِّ النَّاسِ   قُلْ  ِمْن اْلِجنَّ
 (0)َوالنَّاسِ 

مضاف : بأعوذ، والناسمتعلقات : وبرب، ومن شر استئناف، خطاب لرسول هللا،: جملة قل أعوذ    

الشيطان، صفة : مضاف إليه، والخناس: بدالن من رب، أو صفتان، والوسواس: إليه، وملك، وإله

أعني الذي، أو بتقدير : صفة أخرى للوسواس، أو الجملة استئناف ذم، بتقدير: الوسواس، والذي يوسوس

بدل من شر بإعادة : الجنة متعلقان بيوسوس، ومن: صلة الذي، وفي صدور: هو الذي، وجملة يوسوس

بيانية أو : الجار، أو بدل من في  صدور الناس، أو حال، أو متعلقان بيوسوس، ومن، في من الجنة

عطف على ذي : اإلنس فقط، والناس: الجن واإلنس، والموسوس له: ابتدائية، أو تبعيضية، والموسوس

 .الوسواس، أو على الجنة، وهللا أعلم

ِ الرَّ  ِحيمِ بِْسِم هللاَّ ِ َربِّ اْلَعالَِمينَ ( 1)ْحَمِن الرَّ ِحيمِ ( 2)اْلَحْمُد هلِلَّ ْحَمِن الرَّ ينِ ( 4)الرَّ  (3)َمالِِك َيْوِم الدِّ

لالختصار : ابتدائية، حذفت منها ألف اسم، وألف هللا، وألف الرحمن: جملة باسم هللا الرحمن الرحيم     

 :هللا ، ولفظ الجاللة، ونحوه، علقان بفعل تقدره أبدأـــمتجار ومجرور، : بسبب كثرة االستعمال، وبسم

جار : هللو، عالمة رفعه ظاهرة، مبتدأ: الحمدوتان مجرورتان، فص: ف إليه، والرحمن والرحيمامض

أو بدل،  ،صفة: أو ثابت هلل تعالى، ورب هلل تعالى، الحمد واجب :ومجرور متعلقان بخبر المبتدأ، والتقدير

بكسر الالم من غير ألف، : ملكو، تانالصف: والرحمن الرحيمعالمة جره الياء، ، يهمضاف إل :والعالمين

ر يوم ـــمالك أم: نحو مضاف،يقدر ال صفة، و، بدالنكرة، فتكون  ،باأللف والجرمالك، قرأ تأو بدل، و ،صفة

 .مضاف إليه أيضا: مضاف إليه، والدين: ويومالدين، 

اَك َنْستَ  اَك َنْعُبُد َوإِيَّ َراَط اْلُمْسَتقِيمَ  (5)ِعينُ إِيَّ الِّينَ ( 0)اْهِدَنا الصِّ  (7)ِصَراَط الَِّذيَن أَْنَعْمَت َعلَْيِهْم َغْيِر اْلَمْغُضوِب َعلَْيِهْم َواَل الضَّ

، نحن، ومثله إياك نستعين :نعبد مفعول مقدم عامله نعبد، وتقدير فاعل: إياكاستئناف، و: جملة إياك نعبد   

وهو طلب من هللا تعالى وتقدير الفاعل أنت، ، من هدى يهدي، مبني على حذف الياء، أمرل فع: دــــلفظ اهو

 ،بدل: صراط، وصفة: والمستقيم مفعول ثان، :، والصراطأول عول بهـمف ،نـــاالضمير ووليس أمرا، 

: وغيرمتعلقان بأنعمت، : وعليهموالتاء فاعل، صلة الذين، : وجملة أنعمتمبني، ، مضاف إليه :والذين

، من النكرة ةالذين قريبومن المعرفة،  ةقريبوجاز الوصف بغير، ألنها  ،، أوصفةبدل من الذين :بالجر

عطف : ، والضالينغير معناها، أو النفي لتأكيدزائدة : في وال الضالين: والمتعلقان بالمغضوب، : وعليهم

لتسهيل النطق باتقاء المـــد مع بست حركات، : ، ويمد الضاد والالمعلى المغضوب، وعالمة جره الياء

 .السكون
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 .الحديث النبوي: ثانيا

 حديث  صالح الجسد

قى اتَّ  فمنِ  ، من الناس كثيرٌ   هنَّ ال يعلمُ  ،مشتبهاتٌ  ، وبينهما أمورٌ بيِّنٌ  ، وإن  الحرامَ بيِّنٌ  الحاللَ  إنَّ 

 ي الحرام، كالراعي يرعى حولَ فقد وقع ف ه، ومن وقع في الشبهاتِ ه وعرضِ لدينِ   تبرأاسْ  فقدِ  ، الشبهاتِ 

في الجسد  ه، أال وإنَّ ى هللا محارمُ حمَ  ى، أال وإنَّ حمً  ملكٍ  لكلِّ  فيه، أال وإنَّ  أن ترتعَ  يوشكُ  ، ىالحمَ 

  أال وهي القلبُ  ، هـُّ كل فسد الجسدُ  وإذا فسدتْ ، هـُّ كل صلح الجسدُ  إذا صلحتْ ، مضغةٌ 

وإن »، وجملة «بيِّن»إن، وخبرهــا  اسم« الحالل»و ،الرسول  مقول «إن الحالل بيِّن» جملة    

ظرف متعلق بخبر مقدر  «بينهما»عطف، و« أمور مشتبهات وبينهما» ، وجملةعطف« الحرام بيِّن

صفة « ال يعلمهن كثير من الناس»، وجملة ألمور ةصف« مشتبهات»مبتدأ مؤخر، و« أمور»مقدم، و

متعلقان بصفة لكثير،  «من الناس»فاعل، و« كثير»و ،مفعول به« هن»، ونافية« ال»ثانية ألمور، و

 «اتقى»وجملة  ،مبتدأ« من»، واستئنافية« فمن اتقــى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه»وجملة 

اللتقاء : جواب الشرط، وكسر الدال «استبرأ فقد» ، وجملةمفعول به« الشبهات»ها، وخبر شرطية،

من وقع »عطف،  و «عرضه»مضاف إليه، و وهو مضاف والهاءمتعلقان باستبرأ،  «لدينه»الساكنين، و

 وجوابه،  الشرطمبتدأ خبرها جملتا  الشرطية« مــن»و، استئنافية« فقد وقع في الحرامفي الشبهات 

يرعى  كالراعي»متعلقان بوقع الثانية، وجملة « في الحرام»متعلقان بوقع األولى، و« في الشبهات»و

مثل الراعي  وقوعـًا: أو صفة لمصدر مقدر، أي متعلقان بيرعى، «كالراعي»حال، و« حول الحمى

، وجملة مضاف إليه« الحمى»متعلق بيرعى، و ،ظرف« حول»حال، و« يرعى»يرعي، وجملة 

خبر  ،في محل نصب« فيهيرتع أن »، وجملة من أفعال المقاربة« يوشك»حال، و« يوشك أن يرتع فيه»

« الواو»، وأداة تنبيه« أال»استئناف، و« أال وإن لكل ملك حمى»، وجملة بيرتعن متعلقاً « فيه»، ويوشك

 ،مؤخر ،اسم إن« حمى»، ومضاف إليه« ملك»إن، و: متعلقان بمقدر خبر« كلل»، وزائدة للتوكيد

« أال وإن حمى هللا محارمه»، وجملة وعالمة نصبه فتحة مقدرة منع من ظهورها التعذر ،منصوب

«  الهاء»،  وخبر إن« محارم»، ولفظ الجاللة مضاف إليه« هللا»إن، واسم «  حمى»استئناف، و

إن، : متعلقان بخبر «في الجسد»استئناف، و «أال وإن في الجسد مضغة»مضاف إليه، وجملة 

ظرف يتضمن معنى «  إذا»تفسيرية، و« إذا صلحت صلح الجسد كله»اسمـــها، وجملة « مضغة»و

وقت  في جسد اإلنسان مضغة تصلح الجسَد كله: ابه، بمعنىخافض  لشرطه، منصوب بجو ،شرطال

، جواب الشرط« صلح»، مضاف إليه، وجملة شرطية، في محل جر«  صلحت»صالحها،  وجملة 

والضمير  ،توكيد معنوي«  كله»و ، فاعل« الجسد»معا مضاف إليه،  وجملة فعل الشرط وجوابه وقيل 
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استئناف،  «القلب يأال وه»وجملة « لهوإذا فسدت فسد الجسد ك»، وكذلك إعراب المتصل مضاف إليه

مبتدأ،  «هي»، للتوكيد« الواو»واستفتاح، و أداة تنبيه« أال»ما هي؟، و: جواب عن سؤال تقديره

 .خبر« القلب»و

 االستطاعةحديث   

  ما نهيتـُكم عنه  فاجتنبوه، وما أمرتـُكم به، فأتوا منه ما استطعـتم، فإنما أهلك الذين من قبلِكم، كثرةُ    

    مسائــِلِِهم،  واختالفـِهم على أنبيائِهمْ 

: شرطية، خبر« نهيتكم»، مبتدأ، وجملة اسم شرط «ما»، ومقول الرسول  «نهيتكم عنه ما» جملة     

فعل أمر « جتنبواا»في محل جزم، جواب الشرط، و« جتنبوهفا»متعلقان بنهى، وجملة « عنه»ما،  و

« استطعتم ما»عطف، شرط وجوابه، و  «رتكم به فأتوا منهوما أم»وجملة مبني على حذف النون، 

 «افإنم» استئناف تعليل، و« فإنما أهلك» ، وجملة صلة الموصول« استطعتم»مفعول به، وجملة : مـــا

متعلقان بمقدر، « من قبلكم»، ونصب مفعول بهفي محل « الذين»دالة على الحصر، و زائدة في العمل، 

، مضاف إليه« هممسائل»، وفاعل« رةــــكث»هلك الذين هلكوا قبلكم، وأ: ، والتقديرصلة الموصول

 .متعلقان باختالف «أنبيائهمعلى »و عطف، «اختالفهم»والضمائر المتصلة باألسماء مضاف إليه، و

 دع عنك  ما يريبك

 كـُـك إلى ما ال يريبما يريبُ  دعْ 

موصولة،  «ما»، ومستتر فاعله،  فعـل أمر« دع»،  ومقول الرسول «دع ما يريبك »جملة     

 متعلقان بيريـــبك، وجملة« ماإلى »، والكاف مفعول به، وصلة الموصول« يريبك»، وجملة مفعول به

 .صلة ما من الفعل المنفي، والفاعل المستتر، والكاف، المفعول به، «يربك ال»

 حسن اإلسالمحديث   

 يهِ ـِ ه ما ال يعنــُ ترك ، المرءِ  ُحْسِن إسالمِ  نْ مِ 

، خبر مقدم ،متعلقان بمحذوف« من حسن»، ومقول الرسول «إسالم المرء من حسن»جملة    

المتصل مضاف  ، والضميرمبتدأ مؤخر« تركه»و مضاف إليه أيضا، : لمرء، و امضاف إليه« إسالم»و

ضمائر صلة الموصول، و «يعنيه ال»مفعول به، عامله المصدر، وهو الترك، وجملة « ما»إليه، و

 .، المتصلة بالفعل، إعرابها مفعول بهالنصب

... 



)                       88)     
 محمد سليم محمد. أ   النحو الجديد  تبويب وأساليب 

 
 

 الحب في هللا تعالىحديث 

 هلنفسِ  بُّ ما يح  ألخيهِ  حتى يحبَّ  ،كمأحدُ  ال يؤمنُ 

« يحب حتى»، والضمير مضاف إليه، وفاعل« أحدكم»، ومقول الرسول  «أحدكم ال يؤمن»جملة     

متعلقان « ألخيه»مقدرة بعد حتى، و منصوب بأن« يحب»إال بحبه ألخيه، و: المصدر متعلق بيؤمن، أي

 .متعلقان بيحب الثانية «لنفسه»صلة الموصول، و« يحب»،  وجملة مفعول به« ما»بيحب، و 

 حديث قول الخبر

 فليكرمْ ، اآلخرِ  باهلل واليومِ  كان يؤمنُ  نْ ، ومَ أو ليصمتْ  ،خيراً  فليقلْ  ،اآلخرِ  باهلل واليومِ  كان يؤمنُ  نْ مَ 

   هُ ـَـفليكرم ضيف ،اآلخرِ  باهلل واليومِ  ه، ومن كان يؤمنُ جارَ 

« باهلل»، وفي محل نصب خبر كان« يؤمن» وجملة  من، : شرطية، خبر« كان»مبتدأ، وجملة  «من»

، في محل جزم جواب الشرط  «فليقل»، وجملة صفة ليوم« اآلخر»عطف، و« اليوم»، ومتعلقان بيؤمن

، يقل عطف بأو، على« ليصمت»، ومفعول به «اخير»جزم بالم األمر، وفاعله مستتر، و «يقـــل»و

،  جواب الشرط ،في محل جزم «ليكرمف»وجملة  «ومن كان يؤمن باهلل واليوم اآلخر فليكرم» وكذلك

 .مفعول به، والضمير مضاف إليه «ضيفه»جزم بالم األمر، و: ويكرم

 محو السيئات حديث

 حسنٍ  بخلقٍ  ،الِق الناستْمُحها، وخ ،اتق هللا حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة

« هللا»ولفققظ الجاللققة  ، والفاعققل ضققمير مسققتتر ، مبنققي علققى حققذف حققرف العلققة ،أمققرفعققل « اتققق»     

 الشققرط  وجققواب فققي محققل جققزم شققرطية، « كنققت» ، وجملققةيققة شققرطيةظرف« حيثمققا»و ، مفعققول بققه

وكسرة العين اللتقاء  ، اتقعلى  عطف «أتبع»و ، حيثما كنت فاتق هللا: ، تقديرهمحذوف د ل عليه ما قبله

« تمقح»جواب الطلقب، و« تمحها»وجملة  ، مفعول ثانٍ « الحسنة»و ، مفعول أول« السيئة»والساكنين، 

عطقف،  «خقالق»و مفعقول بقه، : جزم بجقواب الطلقب، وعالمقة جزمقه حقذف القواو، والضقمير المتصقل

 .لخلق صفة« حسن»متعلقان بخالق، أو بمقدر، حال، و« بخلق»، ومفعول به« الناس»و

 الحيـــاءحديث   

ة األولى ،ا أدرك الناسُ ممَّ  إنَّ     ما ِشئتَ  فاصنعْ  ،إذا لم تستحِ  ،من كالم النبو 

أدرك »إن،  وجملققة : متعلقققان بمقققدر خبققر« ممققا»،  ومقققول الرسققول « إن  ممققا أدرك النققاسُ »جملققة 

، مضققاف إليققه« النبققوة»و ، متعلقققان بققأدرك« كققالممققن »، وأدرك فاعققل« النققاس»صققلة مققا،  و «النققاسُ 
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إن قولهم إذا لم تسقتح : مقول لقول مقدر، اسم إن مؤخر، بمعنى «لم تستح إذا»، وجملة صفة« األولى»و

ظققرف، خققافض لشققرطه،  منصققوب بجوابققه،  «إذا»، واألولققى فاصققنع مققا شققئت، كققائن مققن تققراث النبققوة

اصقنع مقا : ، أيالشقرط جقواب، أمقر« فاصقنع» جزم بلم، وعالمة جزمه حذف اليقـاء، وجملقة «تستحِ »و

 .صلة الموصول« شئت» ه، وجملةمفعول ب« ما»ترى وقت عدم الحياء، و

 حديث االستقامة

 تقمْ ـثم اسْ  ،آمنُت باهلل: قلْ 

« بقاهلل»، ومقصود لفظه، مقول الرسول  «باهلل ثم استقمآمنت »، وجملة  مقول الرسول «قل»جملة 

ضقمير : قل، واسقتقم: تاء المتكلم، وفاعل: ،  بثم، وفاعل أمنتعطف على قل «استقم»، ومتعلقان بـآمنت

 .مستتر، تقديره أنت

 حسن  الخلقحديث 

 عليه الناسُ  يطلعَ  أنْ  وكرهتَ ، كما حاك في نفسِ  واإلثمُ  ،الخلقِ  حسنُ  البرُّ 

 وكرهت أن، اإلثم ما حاك في نفسك»، وجملة مضاف إليه« الخلق»، و«ُحسن»خبره مبتدأ « البر» 

« في نفسك»صلة الموصول، و« كاح» وجملة «ما» خبرهمبتدأ  «اإلثم»استئناف، و «عليه الناس يطلع

مفعول به،  «يطلع أن»عطف على حاك، وتاء المخاطب فاعل، ومصدر « كرهت»متعلقان بحاك، و

 .فاعل« الناس»وكرهت اطالعهم عليه، و: والتقدير

 رحمة السكوتديث ح

فقال تنتهكوهقا، ، م أشقياءَ فقال تعتقدوها، وحقرَّ  ،حقدوًدا  تضقيعوها، وحقدَّ فقال ،فقرض فقرائضَ  ،تعالى إن  هللاَ  

  فال تبحثوا عنها ، نسيانٍ  غيرَ  ،لكم رحمًة ً عن أشياءَ  وسكتَ 

من الفعل  «تعالى»، وجملة مقول الرسول « إن  هللا تعالى فرض فرائض فال تضيعوها»جملة     

والفاعل المستتر، والمفعول به، خبـــر إن، وجملة  من الفعل «فرض فرائض»والفاعل صفة هلل، وجملة 

إذا كان ذلك كذلك فال : ، بمعنىرط مقدرـــــواقعة في جواب شاستئناف،  تفسير، أو « تضيعوها فال»

: والهاء ،فاعلالجماعة،  وواو  ،عالمة جزمه حذف النونالناهية، و: جزم بال «تضيعوها»تضيعوها، و

م أشياء فال تنتهكوهاوحد  حدودً »مفعول به، وجملتا  مثل ما عطف، وإعرابهما  «ا فال تعتدوها، وحر 

« لكم»، ومفعول ألجله« رحمةً »، ومتعلقان بسكت« عن أشياء»عطف أيضا، و« سكت» ، وجملةقبلها
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جواب « فال تبحثوا»وجملة  ،مضاف إليه« نسيان»، وحال« غير»بمقدر، صفة لرحمة، و متعلقان

      .بتبحثوا  متعلقان« عنها»لشرط مقدر، تفسير، و

 ال ضررحديث 

 وال ضرارَ  ، ال ضررَ 

بقال :  ، أيمبنقي علقى الفقتحاسقم ال، النافيقة للجقنس، « ضقرر» ، ومقول الرسول  «رال ضر»جملة   

ال : عطقف، والمقراد« ال ضقرار»موجود بين النقاس، وجملقة :  تنوين، في محل  نصب،  وتقدير خبرها

 .تضييق، و ال نقصان

 ليمين على من أنكراحديث    

عى رجالٌ  ُيعطى الناسُ  لوْ   ، يعلى المدعِ  البي نةُ  لكنِ   هم،ودماءَ  ،قومٍ  أموالَ  ،بدعواهم، الدَّ

 على من أنكرَ  واليمينُ 

يعطقى،  نائب فاعقل« الناس»شرطية، و« ُيعطى»، وجملة مقول الرسول« لو ُيعطى الناس»جملة     

 جققواب الشققرطالققالم واقعققة فققي جققواب الشققرط،، و« عققىالد  » ، وجملققةمتعلقققان بيعطققى« بققدعواهم»و

عطف على أمقوال، والضقمير  «دماء»، ومضاف إليه« قوم»، ومفعول به« أموال»، وفاعل« رجال»و

: ، خبقرهمبتقدأ« البينقة»حقرف عطقف، و« لكقن»عطقف، و« لكقن البينقة»المتصل، مضاف إليه، وجملقة 

متعلققان بمحقذوف خبقر « مقن علقى»و طقف، ع «على من أنكر اليمين»، وجملة «على المدعي»متعلق 

 .صلة من «أنكر»اليمين، وجملة 

 تغيير المنكرحديث 

  اإليمانِ  ه، وذلك أضعفُ فبقلبِ  ،ه، فإن لم يستطعْ فبلسانِ  ،ه بيده، فإن لم يستطعْ فليغيرْ  ا،ن رأى منكم منكرً مَ 

 «مقنكم»وخبقر مقن، : ىوجملقة  رأ، شقرطية مبتقدأ:  َمنو، مقول القول «رأى منكم منكرامن »جملة    

جقزم  «يغيقر»، وجقواب الشقرط، ققي محقل جقزم« يغيرفل»، وجملة مفعول به« منكراً »متعلقان برأى، و

عطقف، « لقم يسقتطع فقإن» ، وجملقةمتعلققان بقـيغير« دــبي»بالم األمر، والضمير المتصل، مفعول به، و

متعلققان بخبقر، لمبتقدأ  «بلسقان»جقزم بلقم، و «يسقتطيع»في محل جزم، شرطية، و «يستطيعلم »وجملة 

فقإن »وجملقة  التغيير يحصل باللسان إذا عجزت عنه اليقد، : محذوف، والجملة جواب الشرطية، والتقدير

« أضقعف»عطقف، و «أضقعف اإليمقانذلقك و»عطف، وإعرابها  كما تقدمها، وجملة « لم يستطع فبقلبه

 .مضاف إليه« اإليمان»ذلك، و: خبر
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 المسلم أخو المسلمحديث   

 هللاِ  وكونوا عبقادَ  ،كم على بيع بعٍض بعضُ  وال تدابروا، وال يبعْ  شوا، وال تباغضوا،وال تناجَ ،  تحاسدواال 

 هرُ ه، وال يحقِ وال يكذبُ  ه،ـُ ه، وال يخذلال يظلمُ ، أخو المسلم إخواناً، المسلمُ 

حقذف : عقلجقزم بقال الناهيقة، وعالمقة جقزم الف «اتحاسقدو»، ومقول الرسول  «اال تحاسدو»جملة     

رفققع : زائققدة لتأكيققد النهققي، والتنققاجش: عطققف، وال «وال تققدابروا ال تناجشققوا وال تباغضققوا،»النققون، و

 «بعضقكم»عطف أيضا، وعالمة جزم الفعل، السكون الظقاهر، و «ال يبــع»السعر، ألجل غش الناس، و

لى حقذف النقون،  مبني ع فعل أمر استئناف، أو عطف، « كونواو»فاعل، والضمير مضاف إليه، وجملة 

 يققا عبققاد هللا،  ولفققظ الجاللققة:  اعتراضققية، أي« عبققاد هللا»فاعققل، أو اسققم كققان، وجملققة : وواو الجماعققة

تفسققير،  «المسققلم أخققو»، أو تمييققز، وجملققة خبققر كققان« إخوانققاً »، أو خبققر كققان، ومضققاف إليققه« هللا»

أداة : حقال، وال «يظلمقه ال» ، وجملقةالثانيقة مضقاف إليقه «المسقلم»األولقى، و« المسقلم» خبقر «أخو»و

« هرُ ه، وال يحقِ وال يكذبُ  ه،وال يخذلُ »مفعول به، وجملة : فاعل، والبارز المتصل: نفي، والضمير المستتر

  .عطف

 التعاون والسكينةحديث    

قَر  من كرب يومِ  ،عنه كربةً  نف َس هللاُ  ،من كرب الدنيا ،كربةً  عن مؤمنٍ نفـََّس  ن مَ   علقى القيامة، ومقن يسَّ

رَ  ،ُمعِسر في عقون  في الدنيا واآلخرة، وهللاً  ، ستره هللاُ  ،مسلماً  في الدنيا واآلخرة، ومن َسَترَ  ،عليه هللاُ  يس 

به طريقاً إلى الجنة، وما  هللاُ  سه لَ  ،فيه علماً  يلتمسُ  ،طريقاً  سلكَ  في عون أخيه، ومنْ  ،ما كان العبدً  ،العبد

، السققكينةُ  علققيهمُ  إال نزلققتْ ، همه بيققنَ ويتدارسققونَ  ،هللا كتققابَ  يتلققونَ  ، مققن بيققوت هللاِ  فققي بيققتٍ  ،قققومٌ  اجتمققعَ 

ـعنده، ومن ب فيمنْ ، هم هللاُ ، وذكرَ هم المالئكةُ ـْ ، وحفتهم الرحمةُ ــْ وغشيت ُ أَ به عملطـَـّ  هـُ به نسب لم يسرعْ  ،هـ

والفاعققل  ن،مقق: شققرطية  خبققر« نفَّققس» ، وجملققةمقققول الرسققول « عققن مققؤمنٍ نفققـََّس  ن َمقق»جملققة      

متعلققان بمحقذوف صقفة « مقن كقرب»و ، مفعقول بقه «كربقة»، ومتعلققان بقنًفس« عن مقؤمن»، ومستتر

« عنقه»، وفاعقل« هللا»، وفي محقل جقزم ،جواب الشرط« نف س»، وجملة مضاف إليه« الدنيا»ولكربة، 

إليقه،   مضقاف« القيامقة»، ومضاف إليقه« يوم»مفعول به وصفته، و «كربة من كرب»، ومتعلقان بنفس

ققَر علققى ُمعِسققر»وإعققراب  ققرَ  ،ومققن يسَّ كمققا سققبقها،  «مسققلماً  فققي الققدنيا واآلخققرة، ومققن َسققَترَ ، عليققه هللاُ  يس 

« هللا» استئناف، ولفقظ الجاللقة« في عون العبد هللا»مفعول به، وجملة  «مسلما»عطف، و« واآلخرة»و

نصقب بعقون،  «كقان العبقدمقا » المبتقدأ، والمصقدر فقي قولقه متعلقان بمحذوف خبقر« في عون»، ومبتدأ

مضقاف « أخيقه»و ، متعلققان بمحقذوف خبقر كقان« فقي عقون»، واسم كقان« العبد»ه، ومدة كون: بمعنى
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مققن، : شقرطية، خبقر« سقلك»عطقف، وجملققة  «مقن سقلك طريققاً » ، وكقذا الضقمير المتصقل، وجملققةإليقه

، وجملقة مفعقول بقه« اً علمق»، ومتعلققان بيلقتمس« فيقه»صفة، و« يلتمس»مفعول به، وجملة « طريقا»و

إلقى »، ومفعول به« طريقاً »، وبسهل تمتعلقا« به، وله» ، وفاعل« هللا»و جواب الشرط،  «هللا سه ل»

« في بيت»فاعل، و «قوم»عطف أو استئناف، و «ما اجتمع قومو»بمقدر صفة، وجملة متعلقان « الجنة

مفعقول  «كتقاب»، وحقال مقن ققوم« يتلقون»، وجملة صفة لبيتمتعلقان ب« من بيوت»و ،متعلقان باجتمع

متعلققق ظققرف،  « بيققنهم»و حققال أيضققا،  «يتدارسققونه»وجملققة  ، مضققاف إليققه «هللا»، ولفققظ الجاللققة بققه

وجملققة تحقيققق بعققد النفققي، مققع النفققي تفيققد الحصققر،  «إال»، وبمحققذوف حققال مققن الضققمير فققي يتدارسققون

متعلقان « عليهم»ح أن الفاعل مؤنث، و، ال محل لها من اإلعراب، توضوالتاء للتأنيثمستثنى، « نزلت»

« الرحمة»عطف على تنزلت، والضمير المتصل مفعول به، و «غشيتهم»، وفاعل« السكينة»، وبـنزلت

ظققرف متعلققق  «عنققده»، وذكرمتعلقققان بقق «فققيمن»عطققف، و« وحفققتهم المالئكققة، وذكققرهم هللا»و ، فاعققل

« بقه مقن بطقأ»والجملقة صقلة مقن، وجملقة لمبتدأ محذوف، بمعنى فيمن هو كائن عنقده، : بمحذوف، خبر

في محل جقزم جقواب « لم يسرع»، وجملة فاعل« عمله»و من،  :شرطية خبر «بطأ»استئناف، وجملة 

 .فاعل يسرع« نسبه»الفعل قبلهما، ومتعلقان ب« به»، والشرط

 ديث القرب من هللا تعالىح

مما  إليَّ  أحبَّ ، عبدي بشيءٍ  إليَّ  بَ وما تقرَّ  بالحرب،ه ـُ فقد آذنت :اى لي ولي ً عادَ  نْ مَ : هللا تعالى قال إنَّ     

به،  ه الذي يسمعُ ـَ سمع ه كنتُ ه، فإذا أحببتُ حبَّ حتى أُ  بالنوافلِ   إليَّ  عبدي يتقربُ  وال يزالُ  ه عليه،ـُ افترضت

 ولئنْ  ه،نـَّ سألني ألعطي ولئنْ  ه التي يمشي بها،لـَ بها، ورج ه التي يبطشُ دَ ــبه، وي ه الذي ُيبِصرُ وبصرَ 

  هـَـّذنـيـاذني ألعــاستع

اً عادَ  نْ مَ »جملة       انـــقـمتعلق« لقي»مقن، و: شرطية، خبر «عادى»كالم هللا تعالى، وجملة  «ى لي ولي 

واقققع فققي جققواب حققرف،  :الفققاءجققواب الشققرط، و «هـــققـآذنت فقققد»، وجملققة مفعققول بققه« وليققا»، وبعققادى

« بالحرب»فاعل ومفعول، : ن، والضميران المتصالن، وهما حرفان ال يعمالحرف تحقيق :وقد ،الشرط

 الفعلمتعلققان بقـ« إلقي»، وومقا نافيقة اسقتئناف،  أو عطقف، «تققرب ومقا»،  وجملة آذن: الفعلمتعلقان ب

صقفة « أحقب»، وتققربالفعقل بمتعلققان « بشيء»مضاف إليه، و: ، وياء المتكلمفاعل« عبدي»، وتقرب

،  «مقا» صلة الموصول« هــافترضت»أحب، وجملة بت متعلقا« ، ومماإلي»وعالمة جره الفتحة، ، لشيء

« عبقديال يقزال »وجملقة  ، افتقرض الفعل متعلققان بقـ« عليقه»فاعل ومفعول، و: والضميران المتصالن

 «يتققرب»اسم ال يزال،  من أخقوات كقان، واليقاء مضقاف إليقه، وجملقة  «عبدي»عطف، أو استئناف، و

ب تمتعلقققا« بالنوافققلو إلققيَّ »و  ال يققزال، :خبققر ، ل نصققبفققي محققمققن الفعققل والفاعققل المسققتتر،  ،  بيتقققر 
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ومعنقاه  إلققى وققت حبققي لققه، مقن الفعققل وأن، المضققمرة ، متعلقق بيتقققرب، « أحبققهحتقى »وكقذلك مصققدر 

، ظرف لما يستقبل من الزمقان خقافض لشقرطه منصقوب بجوابقه« اإذ»استئناف، و «أحببته فإذا» وجملة

جقواب الشقرط،  : من كان واسمها وخبرهقا «سمعه كنت» إليه، وجملة شرطية  مضاف «أحببته»وجملة 

يسمع »صفة سمع،  وجملة « الذي»كنت،  و خبر« سمعه»أكون سمع عبدي عند تقربه إلي، و: والمعنى

عطف،  «ه التي يمشي بهابها، ورجلَ  ه التي يبطشُ به، ويدَ  ه الذي ُيبِصرُ وبصرَ »صلة  الموصول، و «به

وهللا : موطئقة  لقسقم  مققدر، أي :والقالماسقتئناف،  «ولقئن سقألني ألعطين قه»وجملة واإلعراب كما سبق، 

شرطية، جواب للقسم المقدر، والنون للوقاية، وياء المتكلم مفعول  «سألني»ألعطينـَّه عند مسألته، وجملة 

اعقل  مسقتتر، نون التوكيقد الثقيلقة، المشقددة، والف: الشرط، والنونالقسم وجواب « هــألعطين  »به، وجملة 

 .«هــَّ ولئن استعاذني ألعيذن» والضمير المتصل مفعول به، وكذلك يقال في قوله

 الخطأ والنسيانحديث 

 وما اسُتكِرهوا عليه ، والنسيانَ  ، تجاوز لي عن أمتي الخطأَ  إن  هللاَ 

 تققامتعل« وعقن أمتقي لقي»خبقر إن، و« تجقاوز»، وجملقة مققول الرسقول  «تجاوز إن  هللاَ »جملة     

« اسقُتكرهوا»عطقف أيضقا، وجملقة  «مقا»عطقف، و« النسقيان»، ومفعول بقه« الخطأ»وتجاوز،  الفعلب

  .«وااستكره»متعلقان بالفعل « عليه»نائب فاعل، و: صلة الموصول، وواو الجماعة

 الهوى والهدىحديث 

 .لما جئُت به ـا، هواه تبعً  حتى يكونَ ، أحُدكم ال يؤمنُ 

فاعققل، والضققمير المتصققل مضققاف إليققه،  «أحققدكم» ، ومقققول الرسققول  «ال يققؤمن أحققُدكم»جملققة    

مضققاف إليققه، : اسققم يكققون، والضققمير المتصققل «ىهققو»نصققب، بققأن، مسققتترة بعققد حتققى، و «يكققون»و

 الفعقلمتعلققان ب« بقه»صقلة الموصقول،  «جئقت»متعلقان بتبعقا،  وجملقة « لما»يكون،  و خبر« تبعاً »و

ال يققؤمن اإلنسققان بقاهلل حققق اإليمققان إال أن يكقون هققواه منسققجما مققع : وتققاء المققتكلم فاعقل، والمققراد ،جئقت

 .الهدى

 تحريم الظلمحديث 

يقا ، المواـقـَ كم محرما، فال تظـَ ه بينـُ على نفسي، وجعلت الظلمَ  إني حرمتُ  :ييا عبادِ »: هللا تعالى قال إنَّ 

 ،هـُ إال مققن أطعمتقق كم جققائعٌ ـُّ كلقق :يققا عبققادي، كمتهدوني أهققدِ فاْسقق ، هـُ إال مققن هديتقق ، كم ضققالٌ ـققـُّ ي كلعبققادِ 

إنكقم  :ييقا عبقادِ   ،كمـِقـه فاستكسقوني أكسـُ إال مقن كسوتق ٍر،كم عقاـقـُّ كل :ييا عبقادِ ، كمـْــتطعموني أطعمفاسْ 

تبلغقوا  إن كقم لقنْ : ييقا عبقادِ   ،لكقم فاسقتغفروني أغفقرْ  ، جميعاً  ،الذنوبَ  وأنا أغفرُ  ،تخطئون بالليل والنهار
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 ،كمجنقـَّ كم وـَ نسقإو،  كمم وآخقرَ ـقـَكأول لقو أنَّ  :ييقا عبقادِ ،  فتنفعوني ،تبلغوا نفعي فتضروني، ولنْ  ،ريضُ 

 ،كمكم وآخقرَ ـَ أولق لقو أنَّ  :ييقا عبقادِ  ، ي شيئاً ما زاد ذلك في ملكِ  ، منكم واحدٍ  رجلٍ  على أتقى قلبِ   كانوا 

 لقو أنَّ  :ييقا عبقادِ ، ملكقي شقيًئا ما نقص ذلك مقن ،منكم واحدٍ  رجلٍ  قلبِ  كانوا على أفجرِ  ،كمـَّ كم وجنوإنسَ 

 مقا نققصَ  ،هـَ مسألتق واحقدٍ  كقلَّ  فأعطيتُ  ،فسألوني ،واحدٍ  قاموا في صعيدٍ ، كمـَّ كم وجنوإنسَ  ،كمكم وآخرَ ـَ أول

ُ إنما هي أعمال :ييا عبادِ ، إذا أدخل البحرَ  ، المخيطُ  صُ إال كما ينقِ  ، ذلك مما عندي ثقم  ، كم أحصقيها لكقمـ

 .هإال نفسَ   فال يلومن   ، هللا، ومن وجد غير ذلك فليحمدِ ، خيرا وجدَ  فمن ، يكم إياهاأوفِ 

منادى وعالمة نصبه : وعباديكالم هللا تعالى،  «يا عبادي»ن،  وجملة إخبـــــر  «قال»جملة      

جواب النداء، وجملة  «إني حرمت الظلم على نفسي»وجملة مقدرة، وياء المتكلم مضاف إليه، 

مفعول به أول، : عطف على حرمت، والهاء «جعلتـه»ومفعول به،  «الظلم»خبر إني، و «حرمت»

جزم بال  «تظالموا»عطف، و «لمواافال تظ» وجملة ،مفعول به ثان «محرما»مفعول فيه، و «بينكم»و

 «ضالكلكم »  كالم هللا تعالي، أيضا، وجملة «يا عبادي»الناهية، وعالمة الجزم حذف النون، وجملة 

في محل نصب مستثنى، وجملة « من»و ،حرف استثناء« إال»كل، و: ضال خبرجواب النداء، و

« فاستهدوني»من الفعل والفاعل والمفعول به، ال محل لها من اإلعراب، صلة من،  وجملة « هديته»

: ياء المتكلمو ،للوقاية :والنون ،فاعلالجماعة، وواو  ،مبني على حذف النونأمر، « استهدوا»، وعطف

ذلك مثل مفعول به، و: والكاف حذف الياء، : جزم بجواب الطلب، وعالمة الجزم «أهدكم»مفعول به، و

يا » في إعرابو ، «فاستطعموني أطعمكم ،كلكم جائع إال من أطعمته :يا عبادي»يقال في إعراب

، غير أن عالمة رفع عار، مقدرة، على الياء «كلكم عاٍر إال من كسوته فاستكسوني أكسكم :عبادي

بدل، « يا عبادي»حذف الواو،  وجملة: أكسعالمة جزم ظاهرة، و: أطعم :،  وعالمة جزمالمحذوفة

« بالليل»خبرها، و «تخطئون»وجملة  اسمها، : المتصل بإن ضميرجواب النداء، وال «إنكم» وجملة

أنا، : خبر: حال، وجملة أغفر« الذنوب جميعا أغفر أناو»وجملة  عطف، « النهار»و، بـتخطئون متعلقان

فاعل، : عطف على تخطئون، والواو« فاستغفروني»وجملة  ، حال« جميعاً »مفعول به، و« الذنوب»و

إعراب متعلقان بأغفر،  و «لكم»جزم بجواب الطلب، و «أغفر»مفعول به، و: للوقاية، والياء: والنون

النصب نصب بلن، وعالمة   «تبلغوا»كما قبلها، و« فتضرونيلن تبلغوا ضري،  يا عبادي إنكم»جملة 

من « فتضروني»، وجملة نصبه فتحة مقدرة ، وعالمةمفعول به« ضري»فاعل، و: الواوحذف النون، و

على تبلغوا، والفعل منصوب بأن مضمرة بعد الفاء، وعالمة نصبه  طفالفعل والفاعل والمفعول به، ع

يا »لها،  وجملة كما قب «ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني»المذكورة للوقاية، وجملة : حذف النون، والنون

ما  ، كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ،وأنسكم وجن كم، لو أن  أولكم وآخركم»بدل، وجملة  «عبادي

وما عطف عليه أسماء ألن، والضمائر  «أول»شرطية، جواب النداء، و «زاد ذلك في ملكي شيئاً 
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« قلب»، وبمحذوف خبر كانمتعلقان « أتقى على»أن، و :خبر «كانوا»مضاف إليها، وجملة : المتصلة

زاد ذلك في ملكي  ما»متعلقان بمقدر صفة لواحد،  وجملة  «منكم»، وصفة« واحد»، ومضاف إليه

، مفعول به« شيئاً » متعلقان بمقدر حال مقدم، و« ملكي في» ، وفاعل« ذلك»، ورطــواب الشــج« شيئا

قاموا في  ، وإنسكم وجنكم ،م وآخركملو أن  أولك»استئناف تابع، أو بدل، وجملة  «يا عبادي»وجملة 

إال كما ينقص المخيط إذا  ، ما نقص ذلك مما عندي ،فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ،صعيد واحد

صفة، وجملة  «واحد»أن، و: خبر «قاموا»جواب النداء، وجملة  شرطية أخرى، «أدخل البحر

: فاعل، والنون للوقاية، وياء المتكلم فعل ماض، وواو الجماعة «سألوا»عطف على قاموا، و «فسألوني»

مفعوالن، أول، وثان، والضمير  «كل، ومسالته»عطف على قاموا فسألوا، و«فأعطيت»مفعول به، و

 «مما»فاعل، و« ذلك»جــواب الشــرط،، و «ما نقص ذلك مما عندي»المتصل مضاف إليه، وجملة 

ما نقص من الذي هو كائن : در أيضا، مثلظرف متعلق بخبر مقدر،  لمبتدأ مق «عند»متعلقان بنقص، و

متعلقان  «كما»، وأداة استثناء« إال»مضاف إليه، والجملة صلة الموصول، و: عندي، وياء المتكلم

 «ما»بصفة، لمستثنى مقدر، والتقدير، إال نقصا كائنا مثل الذي تنقصه اإلبرة، إذا أدخلت في البحر، أو

ظرف، خافض لشرطه، منصــــــــوب  «إذا»ينقص، و اعلف« المخيط»كنقص البحر،  و: مصدرية، أي

أو نصب على نزع الخافض، وجواب الشرط محذوف، لداللة ما قبله عليه، مفعول به « البحر»بجوابه، و

إنما هي أعمالكم »استئناف تابع، أو بدل، وجملة « يا عبادي»توضيح عدم النقصان، وجملة : والمرد

 «إال نفسه  فال يلومن   ، فمن وجد خيرا فليحمد هللا، ومن وجد غير ذلك ، ثم أوفيكم إياها ،أحصيها لكم

بدل من المبتدأ، هي، أو خبره، وجملة  «أعمالكم»أداة  تنبيه واستفتاح، و «إنما» جواب النداء، و

مفعول به، : للمبتدأ والبدل معا، أو استئنافية تفسيرية، والضمير المتصل بالفعل: خبر «لكم أحصيها»

مفعول « إياها»مفعول به أول، و: والضمير المتصل عطف بثم، «أوفيكم»متعلقان بأحصي، و« لكم»و

« وجد خيرا»استئناف، وجملة « من  وجد خيرا»أجمعها لكم، ثم أجازيكم عليها، وجملة : به ثان، بمعنى

 «ليحمد»جواب الشرط،  و« هللا فليحمد»مفعول به، وجملة « خيرا»من، الشرطية، و: شرطية، خبر

 الف»وجملة  مضاف إليه،  «ذلك»، ومفعول به« غير»عطف، و «من وجد»جزم بالم األمر، وجملة 

: مبني على الفتح، في محل جزم بال الناهية، والنون الثقيلة المشددة «يلومن»جواب الشرط، و «يلومـنَّ 

،  مفعول به« نفسه»مع النهي تفيد الحصر، و« إال»هـــو، و: للتوكيد، والفـاعل ضمير مستتر تقديره

 .مثل ما رأيت إال زيدا

 

 



)                       26)     
 محمد سليم محمد. أ   النحو الجديد  تبويب وأساليب 

 
 

 المصادر والمراجع

  الكتاب، كتاب سيبويه، تعليق عبد السالم محمد هرون، دار  ،أبو بشرعمرو بن عثمان بن قنبرـــ
 .م1266: القلم، ط

  الدين عبد الحميد،  حيأدب الكاتب، تحقيق وشرح محمد م ،أبو محمد عبد هللا بن مسلم بن قتيبةـــ
   .م1263:عة السعادة، طمصر، مطب

 الدين عبد  يمسائل الخالف، تحقيق وشرح محمد محفي اإلنصاف  ،يالنحو يأبو البركات األنبار ـــ
 .م1261:، طيالحميد، مصر، دار إحياء التـــراث العرب

  مصر، دار إحياء الكتب العربيةيتفسير النسف  ،يأبو البركات عبد هللا بن أحمد النسفـــ ،. 

  السالم محمد هرون، بيروت دار عبد البيان والتبــيين، تحقيق  ،ثمان عمرو بن بحرالجاحظأبو عـــ
    .الجيل

 تحقيق محمد إبراهيم البنا، جامعـــة قار  النحو، في نتائج الفكر   ،يبوالقاسم عبد الرحمن السهيلأ ـــ
 .م1278:يونس، ط

  ألفية ابن مالك، ومعه واضح المسالك على يشرح األشمون ، يبن محمد األشمون ليأبو الحسن عـــ، 
 .الدين عبد الحميد، مكتبة النهضة المصرية يلمحمد مح

  م1251:هداية الطالب، قسم الصرف، ط ،أحمـد مصطــفى المــــــراغيـــ. 

  ابن مالك، ومعه منحة الجليل لمحمد أللفية بن عقيل أللفية اشرح  ، بهاء الدين عبد هللا بن عقيلـــ
 .  عبد الحميد، مصر،  مطبعة السعادة محي الدين

  إعراب القرآن، مصر، المكتبة التوفيقية يالتبـيـان ف ،يأبو البقاء عبد هللا بن الحسن العكبرــ. 

  الدين عبد  يأوضح المسالك، ومعه عدة السالك، لمحمد مح  ،جمال  الدين بن يوسف بن هشامــ
الندى وبل الصدى، ومعه سيل الهدى، لمحمد م، وقطر 561267:الحميد، مطبعة السعادة، مصر، ط

ومغنى اللبيب، ومعه حاشية محمد األمير، مصر، دار إحياء  الدين عبد الحميد، مكتـبة الفكر، يمح
 .الكتب العربية

  يالحلبـ يعلوم  القرآن، مصر، مطبعة مصطفى الباب فياإلتقان   ،يجــــالل  الدين  السيوطــ 
 . م1251:ط وأوالده،

  م1276  :قاموس اإلعراب،  بيروت،  دار العلم  للماليين، ط ،عيســى األسمـر جرجســ.              

  م1281:  النحو، الدار العربية للكتاب، ط يوجهوده ف يابن األنبار ،جميـــل غلـــوشــ. 

  م1281:ط  ،نحو عربية أفضل،  بيروت، دار الرائد العربى  ،الجنيـدى خليفـةــ. 

  مصر، مطبعة  محمد يشرح متن األجرومية، ومعه حاشية إسمعيل الحامد ،يـــراوحسن  الكفـــ ،
 .صبيح وأوالده ليع

  مصر، دار يشرح التصريح على التوضيح، ومعه حاشية ابن  الحمص ،يخالد بن عبد هللا األزهــرــ ،
 .إحياء الكتب العربية

 لسان العرب لسان العرب  المحيط، بيروت، دار ،محمد بن مكــرم  بن منظور. 

 م1283: إعراب الجمل وأشباه الجمل، دار اآلفاق الجديدة، ط ،فخر الديـن  قباوة. 

 األربعين النوويةهــ،  676:محي الدين النووي، ت. 


